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Przem ys ła w Tur ek  

Al-Ḥāriṯ ibn Ǧabala, πατρίκιος καὶ 
φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν ,   

a bitwa pod Qennešrīn  
w świetle źródeł średniowiecznych 

Al-Ḥāriṯ ibn Ǧabala i jego przeciwnik 

Al-Ḥāriṯ ibn Ğabala (około 529–629), jeden z najwybitniejszych 
władców arabskiego państwa Ġassānidów, przywoływany jest w litera-
turze przedmiotu głównie ze względu na swoje związki z Bizancjum. 
Tematyce tej poświęcili wiele miejsca zarówno zagraniczni, jak i pol-
scy naukowcy, badający relacje bizantyńsko-arabskie (np. Theodor 
Nöldeke, Irfan Shahîd alias Kawar, Greg Fisher oraz Teresa Woliń-
ska)1. Najwięcej informacji o tymże władcy przynoszą właśnie źródła 
greckie z okresu, w którym żył. Według nich Al-Ḥāriṯ ibn Ğabala  
miał otrzymać godność fylarchy (dowódcy oddziałów sprzymierzo-
nych, tu: Saracenów) oraz patrycjusza (πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν 
Σαρακηνῶν)2. 

Jak wynika z poniższego zestawienia, wiemy dość dużo o władcy 
Ġassānidów, a także o jego przeciwniku, Al-Munḏirze III (505–554), 
przywódcy Laḫmidów, z którym Al-Ḥāriṯ ibn Ğabala pozostawał w kon-
flikcie przez co najmniej 25 lat. Życiorys Al-Ḥāriṯa przedstawia się w świe-
tle źródeł greckich i syryjskich następująco3: 

 
1 Nöldeke 1887; Kawar 1955; 1957; Shahîd 1995; Fisher 2011; Fisher, red. 2015; 

Wolińska 2015; Wolińska, Filipczak, red. 2015. 
2 THEOPHANES 1883, s. 240 [A.M. 6056]. 
3 Daty niektórych wydarzeń pozostają wciąż przedmiotem sporów naukowców, co 

spowodowane jest np. odmiennym datowaniem niektórych inskrypcji lub różnym 
przeliczaniem dat z ery seleucydzkiej.  
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528 – zmarł fylarcha Ğabala (około 498–528), ojciec Al-Ḥāriṯa, prawdopo-
dobnie wskutek ran odniesionych w bitwie pod Thannuris z Persami, w której 
walczył po stronie Bizancjum4; 

528/529 – Al-Ḥāriṯ został władcą (królem) Ġassānidów i fylarchą prowincji 
Arabia Petraea i Palaestina Secunda5; 

528 – Al-Ḥāriṯ był jednym z dowódców pościgu za Al-Munḏirem III, zabójcą 
Al-Ḥāriṯa, władcy Banū Kinda (około 498–528)6; 

528/529 – jak podaje Prokopiusz z Cezarei, Al-Ḥāriṯ obdarzony został tytu-
łem królewskim przez Justyniana I (527–656)7; 

529 – Al-Ḥāriṯ wziął udział w stłumieniu rewolty Samarytan8; 

19 kwietnia 531 – Al-Ḥāriṯ walczył w bitwie pod Callinicum (gr. Καλλίνικος, 
obecna الرقة Ar-Raqqa w Syrii), zakończonej pokonaniem Rzymian (Bi-
zantyńczyków) przez Persów9;  

537/538 – trwał spór między Al-Ḥāriṯem a Al-Munḏirem III o pastwiska na 
południe od Palmyry10; 

około 540/548 – Al-Ḥāriṯ wysłał poselstwo do Abrahy, etiopskiego władcy 
(wicekróla) Arabii Południowej, nominalnie z ramienia króla Aksum11; 

 
4 IOANNES MALALAS 1831, s. 441, 442 [XVIII, 60]; Shahîd 1995, s. 62–69, 76, 

77; The Roman Eastern Frontier 2002, s. 87.  
5 Nöldeke 1887, s. 11, 46, 60; Kawar 1955, s. 207; 1957, s. 82; Martindale 1992,  

s. 112; Fisher 2011, s. 262; Larcher 2015, s. 80: inskrypcja z Ğabal ’Usays z 423. 
roku od utworzenia prowincji Arabia w 105 roku n.e. = 528/529 r. n.e. – ’l-ḥrṯ ’l-
mlk, Al-Ḥāriṯ al-malik, Al-Ḥāriṯ król. 

6 IOANNES MALALAS 1831, s. 434, 435 [XVIII, 57]; Nöldeke 1887, s. 11. 
7 PROCOPIUS 1962, s. 90 [I, 18] (=PROCOPIUS 1914, s. 156); Kawar 1955,  

s. 211–216; Fisher 2011, s. 262, 263. 
8 Nöldeke 1887, s. 11; Kawar 1955, s. 207–209. Pseudo-Zachariasz [IX, 8] wymienia 

tylko wojsko Arabów bez podania nazwiska władcy:  ���̈ܗܘ��� ܘ�	ܕ �ܘ��  ��ܕ�ܪ  
w-ḥaylā ḏ-Rōmāyē w-ṭayyāyē ḏ-ḇ-Araḇiya, oraz wojsko Rzymian i Arabów, którzy są w Arabii 
(PSEUDO-ZACHARIAS 1953, s. 101; Hitti 1951, s. 402). Justynian miał surowo 
rozprawić się z powstańcami: źródła wspominają o 100 tysiącach zabitych Sama-
rytan i dziesiątkach tysięcy zamienionych w niewolników (Vil’sker 1974, s. 11). 
Tłumaczeń z języków obcych, o ile inaczej nie podano, dokonał autor artykułu. 

9 PROCOPIUS 1962, s. 91, 92, 95–97 [I, 18.7, 26, 35, 36] (=PROCOPIUS 1914,  
s. 160, 162, 166, 170); IOANNES MALALAS 1831, s. 461, 464 [XVIII, 69, 70]; 
Meinecke 1995, s. 410. 

10 PROCOPIUS 1962, s. 148–154 [II, 1.1–11] (=PROCOPIUS 1914, s. 260, 262). 
11 Rothstein 1899, s. 82; Martindale 1992, s. 112; Fisher 2008, s. 326. Abraha jako 

właściwie niezależny władca Arabii Południowej panował od lat trzydziestych do 
późnych lat pięćdziesiątych VI wieku (Beeston 1986; Phillipson 2014, s. 205, 206). 
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541 – Al-Ḥāriṯ wziął udział w wyprawie „asyryjskiej” Belizariusza przeciw Per-
som12;  

544/555 – Al-Ḥāriṯ pozostawał w konflikcie z fylarchą bizantyńskim, Al- 
-’Aswadem (Asouades)13; 

około 546 – rozpoczęła się wojna między Al-Ḥāriṯem a Al-Munḏirem III 
(śmierć syna Ġassānidy, złożonego w ofierze przez Al-Munḏira bogini Afro-
dycie = Al-ʻUzzā14) – ostatecznie Al-Munḏir III został pokonany przez Al- 
-Ḥāriṯa15; 

550 – Al-Ḥāriṯ został oskarżony przez ambasadora perskiego w Konstantyno-
polu o podsycanie konfliktu z Al-Munḏirem III16; 

czerwiec 554 – Al-Ḥāriṯ pokonał Al-Munḏira III pod Qennešrīn (w bitwie 
zginął zarówno Al-Munḏir, jak i syn Ġassānidy, Ğabala)17; 

listopad 563 – Al-Ḥāriṯ udał się z wizytą do Konstantynopola, by ustalić kwe-
stię sukcesji swego syna, Al-Munḏira18; 

569 – Al-Ḥāriṯ zmarł19. 

Krótka biografia Al-Munḏira III już na podstawie powyższego ze-
stawienia przedstawiałaby się równie imponująco20. Autor naszego naj-

 
12 PROCOPIUS 1962, s. 222 [II, 16.5] (=PROCOPIUS 1914, s. 398). 
13 Arab. „Czarny”; Martindale 1992, s. 112. 
14 Arab. Al-ʻUzzā „Wszechmocna”; jej identyfikacja z Afrodytą jest wątpliwa i wy-

stępuje w źródłach obcych; była czczona przez wiele plemion arabskich i wład-
ców z dynastii Laḫmidów (około 300 – około 600), z których prawie wszyscy  
byli poganami i składali jej ofiary z jeńców (Shahîd 1986c; Macdonald, Nehmé 
2000). 

15 PROCOPIUS 1962, s. 284 [II, 28.12–14] (=PROCOPIUS 1914, s. 516, 518). 
16 PROCOPIUS 1963, s. 536 [VIII, 11.10] (=PROCOPIUS 1928, s. 150). 
17 Źródła opisujące bitwę zostały omówione szczegółowo niżej. 
18 THEOPHANES 1883, s. 240 [A.M. 6056]: τῷ δὲ Νοεμβρίῳ μηνὶ εἰσῆλθεν ἐν 

Βυζαντίῳ Ἀρέθας, ὁ πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, ὀφειλὰς ἀγαγεῖν τῷ βασιλεῖ, 

τίς τῶν τέκνων αὐτοῦ ὀφείλει μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀποβίωσιν κρατῆσαι τῆς φυλαρχίας αὐτοῦ, 

καὶ περὶ τῶν γινομένων ὑπὸ Ἄμβρου, τοῦ υἱοῦ Ἀλαμουνδάρου, εἰς τοὺς τόπους αὐτοῦ.  
W miesiącu listopadzie przybył do Bizancjum Arethas, patrycjusz i fylarcha Saracenów, aby 
przedstawić cesarzowi, który z jego synów powinien władać fylarchią po jego śmierci, a także  
o tym, co wyczynia w jego kraju Ambros [= arab. ‘Amr] syn Alamundarosa. 

Data w dziele Theophanesa odpowiada rokowi 563 według ery aleksandryj-
skiej stosowanej przez autora Chronographii, czyli od roku 6056 należy odjąć 5493 
dla dat w trzech ostatnich miesiącach roku (Cates 1833, s. 714).  

19 Shahîd 1995, s. 337. 
20 Por. Martindale 1980, s. 40–43.  
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ważniejszego źródła, Prokopiusz z Cezarei, przedstawia zarówno Al- 
-Munḏira, jak i Al-Ḥāriṯa, opisując działania wojenne szczegółowo, choć 
chyba nie zawsze obiektywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o drugiego z wy-
mienionych i jego udział w bitwie pod Callinicum, mimo że był on so-
jusznikiem Rzymian21. Poniższy fragment księgi pierwszej Historii wojen22 
przedstawia Al-Munḏira III, wiernego sojusznika Persów i zaciekłego 
wroga Rzymian: 

[45] καὶ τὸ ξύµπαν εἰπεῖν χαλεπώτατός τε καὶ δεινότατος οὗτος ἀνὴρ γέγονε 
Ῥωµαίοις πολέµιος πάντων µάλιστα. αἴτιον δὲ ἦν ὅτι Ἀλαµούνδαρος µὲν βασιλέως 
ἀξίωµα ἔχων ἁπάντων µόνος τῶν ἐν Πέρσαις Σαρακηνῶν ἦρχε, παντί τε τῷ στρατῷ 
οἷός τε ἦν ἀεὶ τὴν ἔφοδον ποιεῖσθαι ὅπη βούλοιτο τῆς Ῥωµαίων ἀρχῆς. 
 

Ujmując całość problemu – mąż ten stał się najtrudniejszym i najstraszliwszym ze 
wszystkich wrogów Rzymian. Powodem tego był fakt, że Alamundaras23, mając tytuł kró-
la, rządził sam jeden wszystkimi Saracenami na terytoriach podległych Persom i był w sta-
nie zawsze dokonać najazdu na terytorium rzymskie całym wojskiem i w dowolnym 
punkcie. 
 

[46] οὐδεὶς δὲ οὔτε Ῥωµαίων στρατιωτῶν ἄρχων, οὓς δοῦκας καλοῦσιν, οὔτε 
Σαρακηνῶν τῶν Ῥωµαίοις ἐνσπόνδων ἡγούµενος, οἳ φύλαρχοι ἐπικαλοῦνται, ξὺν 
τοῖς ἑποµένοις Ἀλαµουνδάρῳ ἀντιτάξασθαι ἱκανῶς εἶχεν: ἐν χώρᾳ γὰρ ἑκάστῃ τοῖς 
πολεµίοις οὐκ ἀξιόµαχοι ἐτετάχατο. 
 

Żaden dowódca wojsk rzymskich, których nazywa się duksami (duces), ani żaden z przy-
wódców Saracenów sprzymierzonych z Rzymianami, których nazywa się fylarchami, nie był 
w stanie ze swymi ludźmi przeciwstawić się Alamundarasowi, bowiem wojska stacjonujące 
w poszczególnych regionach nie dorównywały siłami wrogom. 
 

[47] διὸ δὴ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς φυλαῖς ὅτι πλείσταις Ἀρέθαν τὸν Γαβαλᾶ παῖδα 
ἐπέστησεν, ὃς τῶν ἐν Ἀραβίοις Σαρακηνῶν ἦρχεν, ἀξίωµα βασιλέως αὐτῷ 
περιθέµενος, οὐ πρότερον τοῦτο ἔν γε Ῥωµαίοις γεγονὸς πώποτε. 
 

Z tego powodu cesarz Justynian na czele możliwie jak największej liczby klanów postawił 
Arethasa, syna Gabalasa, który panował nad Saracenami w Arabii, i nadał mu tytuł 
króla, co nigdy wcześniej u Rzymian się nie zdarzyło. 
 

[48] Ἀλαµούνδαρος µέντοι οὐδέν τι ἧσσον, εἰ µὴ καὶ µᾶλλον, τὰ Ῥωµαίων πράγµατα 
ἔφθειρεν, Ἀρέθα ἐν πάσῃ ἐφόδῳ τε καὶ ἀγωνίᾳ ἢ ἀτυχοῦντος ὡς µάλιστα  

 
21 PROKOPIUSZ z CEZAREI 2013, s. 64–66. 
22 PROCOPIUS 1962, s. 90 [I, 17, 45–48] (=PROCOPIUS 1914, s. 156). Tłuma-

czenie polskie Dariusza Brodki: PROKOPIUSZ z CEZAREI 2013, s. 61, 62.   
23 Polski tłumacz Prokopiusza używa stale tej formy imienia władcy laḫmidzkiego, bez 

podania przyczyny, mimo że wersja grecka, na którą się powołuje, oraz inne źródła 
greckie stosują wyłącznie formę Ἀλαμούνδαρος (względnie Ἀλµούνδαρος), czyli ocze-
kiwalibyśmy polskiej formy Alamundaros. 
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ἢ καταπροδιδόντος ὡς τάχιστα. οὐ γάρ πω σαφές τι ἀµφ* αὐτῷ ἴσµεν. ταύτῃ τε 
ξυνέβη Ἀλαµουνδάρῳ, οὐδενός οἱ ἀντιστατοῦντος, ἐπὶ µήκιστον τὴν ἑῴαν 
ληίζεσθαι πᾶσαν, ἐπεὶ καὶ µακροβιώτατος ἀτεχνῶς γέγονε.  
 

Alamundaras jednak nie mniej, a może nawet bardziej nękał państwo rzymskie, Arethas 
zaś w każdym ataku i każdym starciu albo miał wyjątkowego pecha, albo przy pierwszej 
sposobności dopuszczał się zdrady. Nic pewnego jednak nie wiem o nim. Tak więc miały się 
sprawy z Alamundarasem: ponieważ nikt nie stawiał mu oporu, przez bardzo długi czas 
pustoszył cały Wschód, a był człowiekiem długowiecznym. 

Wojna Al-Ḥāriṯa z Al-Munḏirem III rozpoczęta w 546 roku jest dla 
Prokopiusza punktem zwrotnym, jeśli chodzi o kwestię wierności Al- 
-Ḥāriṯa jako stronnika Rzymian24:  

[12] Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Ἀρέθας τε καὶ Ἀλαμούνδαρος, οἱ τῶν Σαρακηνῶν ἄρχοντες, 

πόλεμον πρὸς ἀλλήλους κατὰ μόνας διέφερον, οὔτε Ῥωμαίων οὔτε Περσῶν 

ἀμυνόντων σφίσι. [13] καὶ Ἀλαμούνδαρος μὲν ἕνα τῶν Ἀρέθα παίδων ἵππους νέμοντα 
ἐξ ἐπιδρομῆς ἑλὼν τῇ Ἀφροδίτῃ εὐθὺς ἔθυσε, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ ἐγνώσθη οὐ 

καταπροΐεσθαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα Πέρσαις Ἀρέθαν. [14] μετὰ δὲ ξυνίασι μὲν ἐς 

μάχην ἑκάτεροι παντὶ τῷ στρατῷ, νικῶσι δὲκατὰ κράτος οἱ ξὺν τῷ Ἀρέθᾳ, τρεψάμενοί 

τε τοὺς πολεμίους πολλοὺς ἄκτειναν. καὶ παρ’ ὀλίγον Ἀρέθας ἦλθε δύο τῶν 
Ἀλαμουνδάρου παίδων ζῶντας ἑλεῖν, οὐ νέντοι γε εἷλε. τὰ μὲν οὖν Σαρακηνῶν ταύτῃ 

πη εἶχεν. 
 

Niedługo potem Arethas i Alamundaras, władcy Saracenów, prowadzili ze sobą samodzielnie 
wojnę, nie otrzymując wsparcia ani od Rzymian, ani od Persów. W czasie niespodziewanego 
napadu Alamundaras schwytał jednego z synów Arethasa, gdy ten pasł konie, i natychmiast 
złożył go w ofierze Afrodycie. Od tego momentu wiadomo było, że Arethas nie porzuci sprawy 
Rzymu na rzecz Persów. W późniejszym czasie obie strony spotkały się całym wojskiem  
w bitwie. Zdecydowane zwycięstwo odniosły oddziały Arethasa, które zmusiły wrogów do  
ucieczki i wielu z nich zabiły. Arethas nieomal schwytał żywcem dwóch spośród synów Ala-
mundarasa, ostatecznie jednak nie dopadł ich. Tak więc wyglądała sytuacja u Saracenów.  

Bitwa pod Qennešrīn 

Główne dzieło Prokopiusza kończy się na roku 55325, dlatego też 
nie znajdziemy w nim opisu bitwy pod Qennešrīn26, wieńczącej zmaga-

 
24 PROCOPIUS 1962, s. 284 [II, 28, 12–14] (=PROCOPIUS 1914, s. 516, 518); 

PROKOPIUSZ z CEZAREI 2013, s. 181. 
25 PROKOPIUSZ z CEZAREI 2013, s. 60, 61, przyp. 201. 
26 Arab. Qinnasrīn, gr. Χαλκίς, łac. Chalcis ad Belum, obecnie ruiny i stanowisko 

archeologiczne, położone około 40 km na południowy zachód od Aleppo 
(Elisséeff 1986; Whitcomb 2000, s. 48, 49). Nazwa Qennešrīn (lub Qennešrē) jest 
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nia Al-Ḥāriṯa z Al-Munḏirem III. Z tego powodu wspomniana bitwa 
stała się tematem niniejszych rozważań. Najstarsze informacje na jej 
temat są lakoniczne. 

Źródła syryjskie 

Śmierć Al-Munḏira wzmiankuje jednym zdaniem zwięzła syryjska 
kronika świata od Adama po rok 72427: 

܀ ���ܪ*  ��� ����ܢ .  ܬܬ��.  ���   

šnaṯ 400+400+60+5 ba-ḥzīrān mīṯ Mānder 
rok 865: w czerwcu zmarł Mānder. 

Datę podano według ery seleucydzkiej/syryjskiej (rozpoczynającej 
się 1 października 312 roku p.n.e.); odpowiada ona 554 rokowi n.e.28 

Przyczyny bitwy i jej rezultat opisują późniejsze źródła syryjskie. Przy-
taczamy je w porządku chronologicznym. Kronika Michała Syryjczyka, 
jakobickiego patriarchy Antiochii, zmarłego w 1199 roku, doprowadzona 
do 1194/1195 roku, zawiera informacje o roku i dokładnym miejscu bi-
twy oraz podaje imię syna Al-Ḥāriṯa, który zginął w jej trakcie29: 

 ���  �-̈��*܂  ܐܬ	ܘܬ*  ܘ�()  ܕ	ܘ���  'ܬܪ&  ܕ�%�%�  ���ܪ  �$#  ܕ�!�"����!ܣ  ̄��̄  

  ܕ�!ܪ&  ܕ4!̈ܕ��  ܗܝ  ���7  ܘ1"$�܂  ܘܙ���ܝ  �34  ̱ܗܘ*  ܘܐ�1ܼܒ  .(�܂  �  ��ܬ  ܘܐܕܪ�� 

�  ܕ�  .(�  ܕ��3  ܕ��ܬ  �ܗ  ܕ�8  ܘ���  ܕ�1���8܂  ܕ�8 �%��  ܐ!ܗܝ  ܘ�)1ܗ  ܐܬ("1    

 ��ܕ91"�&  ܕ�$�  �̈�ܕ&    

ba-šnaṯ 27 d-Yusṭīnyanōs sleq Mānder da-Šqīqā l-aṯrā ḏ-rōmāyē w-ḥabbel  
’aṯrāwāṯā saggiyē. w-aḏrḵeh Ḥāreṯ bar Gabbālā. w-aqreḇ wā ʻammeh wa-zḵāy  
w-qaṭleh. b-ʻAynā hī ḏ-ʻUḏāyē ḏa-ḇ-ḵūrā ḏēn d-Qennešrīn. w-mīṯ dēn breh d-Ḥāreṯ 
da-šmeh Gabbālā ba-qrāḇā ’eṯqṭal wa-qḇareh ’aḇū ḇ-ḥaḏ bēṯ sāhdē ḏīleh d-qasṭrā. 

W dwudziestym siódmym roku (panowania) Justyniana Mānder, (syn) Šqīqā, najechał 
kraj Rzymian i spustoszył wiele krain. Doścignął go Ḥāreṯ, syn Gabāli, walczył z nim, 
pokonał go i zabił w ʻAynā ḏ-ʻUḏāyē, w okolicy zaś Qennešrīn; zginął jednak syn 

 
pochodzenia syryjskiego, znaczy „gniazdo orłów” (Payne Smith, red. 1901,  
s. 2479, 3653, 3673).  

27 Chronica minora 1904, s. 143. 
28 Richards 1999, s. 144, 258. 
29 MICHEL le SYRIEN 1910, s. 323, 324 [IX, 33]; Brock 1979–1980, s. 15–17; 

Starowieyski 1999, s. 155. 
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Ḥāreṯa imieniem Gabālā, który został zabity w bitwie, a jego ojciec pochował go w jednym 
z martyriów [dosł. w Domu Męczenników], należącym do zamku. 

Justynian I zaczął rządy w 527 roku, więc dwudziesty siódmy rok 
jego panowania przypada na 554 rok30. 

Anonimowa kronika z pierwszej połowy XIII wieku, w części 
świeckiej doprowadzona do roku 1234, zawiera podobne informacje 
dotyczące bitwy i jej uczestników31. Według badaczy jest ona niezależna 
od Michała Syryjczyka, choć korzysta z niektórych wspólnych obu dzie-
łom źródeł. Stąd w poniższym fragmencie znajdziemy te same informa-
cje, które przyniosło dzieło Michała Syryjczyka (warto zwrócić uwagę na 
różnice zapisu imion Justyniana i Al-Munḏira32): 

���:  ܕ	ܘ��� <�4�7 ��%�% � �!=�ܪ �$# ܆ ܕ�!�"����� ܕ�$;!ܬܗ ܘ�(: 8��94   

  ܕ;!ܪ& ܕ4!̈ܕ�� ���7 ܘ1"$� ܆ .(� �  ��ܬ ܘܐܕܪ��. �-̈��* ܐܬ	ܘܬ* ܘ�()

8����*   ܕ��ܬ �ܗ ܕ�8 ���. ܕ�1 ��%(��  ܐ!ܗܝ ܘ1(�ܗ.  .(� ܗܘ* ܕ��3.   

ܕ91"�&܀ ܕ�$� �� �̈�ܕ&  

ba-šnaṯ ʻesrīn wa-šḇaʻ d-malkūṯeh d-Yusṭīnyanā sleq Munder bar Šqīqā l-aṯrā  
ḏ-Rōmāyē w-ḥabbel ’aṯrāwāṯā saggiyē. w-aḏrḵeh Ḥāreṯ bar Gabbālā w-qaṭleh  
b-ʻAynā ḏ-ʻUḏāyē ḏa-ḇ-ḵūrā ḏ-Qennešrīn. mīṯ dēn breh d-Ḥāreṯ beh ba-qrāḇā  
ḏa-šmeh hwā Gabbālā wa-qḇareh ’aḇū ḇa-bēṯ sāhdē ḥaḏ ḏīleh d-qasṭrā. 

W dwudziestym siódmym roku (panowania) Justyniana Munder, syn Šqīqā, najechał kraj 
Rzymian i spustoszył wiele krain. Doścignął go Ḥāreṯ, syn Gabāli, i zabił w ʻAynā  
ḏ-ʻUḏāyē, które znajduje się w okolicy Qennešrīn; zginął jednak w bitwie syn Ḥāreṯa 
imieniem Gabālā, a jego ojciec pochował go w jednym z martyriów [dosł. w Domu 
Męczenników], należącym do zamku. 

Kronika (Kṯāḇā ḏ-maḵtḇānūṯ zaḇnē) Bar Hebraeusa (Grīḡōr bar 
ʻEḇrāyā, 1226–1286), dzieło doprowadzone do 1193 roku, chociaż jest 
generalnie streszczeniem tekstu Michała Syryjczyka i innych autorów, 
zachowuje własny niezależny charakter i układ. W nim również znaj-
dziemy wiadomości o bitwie33: 

���  ܘ�(): ܕ	ܗܘ��� <�4�7 ܕ��̈�� �$;� =837 �  �!=�ܪ �$#: ܕ�$� ܘ�(: 8��94 ܘ

  <3!=�ܪ "$�ܘ1 ܘܙ���ܝ܃ �34 .(�܃ܘܐ�1ܒ � ��ܬ ܘܐܕܪ�� .�-̈��* ܐܬ	ܘܬ*

�܃ܘ ܕ��ܬ �ܗ ܐܦ ܘ��� ܕ�1���8܂ &;!ܪ�%ܕܬ�8 �̈�ܕ& (�� ܐܬ1(�   

 
30 Boak 1925, s. 374–384. 
31 Anonymi auctoris Chronicon 1920, s. 200. 
32 Por. Payne Smith, red. 1901, s. 1389, 2039, 2171. 
33 GREGORIUS BARHEBRÆUS 1890, s. 81; Starowieyski 1999, s. 37, 38. 
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w-ḇa-šnaṯ ʻesrīn wa-šḇaʻ dīleh: sleq Munder bar Naʻmān malkā ḏ-Ṭayyāyē  
l-arʻā ḏ-Rhōmāyē: w-ḥabbel ’aṯrāwāṯā saggiyē. w-aḏrḵeh Ḥāreṯ bar Gabbālā:  
w-aqreḇ ʻammeh wa-zḵāy: w-qaṭleh l-Munder b-ḵūrā ḏ-Qennešrīn. w-mīṯ ’ap̄ breh 
d-Ḥāreṯ ba-qrāḇā: w-eṯqḇar b-ḇēṯ sāhdē ḏ-ṯamān. 

W dwudziestym siódmym roku jego panowania [tj. Justyniana] Munder, syn Naʻmāna, 
król Arabów, najechał ziemię Rzymian i spustoszył wiele krain. Doścignął go Ḥāreṯ, syn 
Gabāli, walczył z nim i pokonał go, i zabił Mundera w okolicy Qennešrīn; w bitwie zginął 
też syn Ḥāreṯa i został tam pochowany w martyrium [dosł. w Domu Męczenników]. 

Bar Hebraeus podaje podobne informacje jak źródła wcześniej  
cytowane, brak u niego jednak nazwy miejsca koło Qennešrīn oraz 
imienia syna Al-Ḥāriṯa. Tytuł króla Arabów przypisuje natomiast tylko 
Al-Munḏirowi. 

Źródła greckie 

Prócz źródeł syryjskich, zawierających wzmianki o personaliach 
przeciwników, miejscu i czasie bitwy, badacze wykorzystują też greckie 
żywoty św. Szymona Słupnika Młodszego (521–592/596), rejestrujące 
również interesujące nas wydarzenie. Pierwsze dzieło, najprawdopo-
dobniej anonimowe, pochodzące z VI wieku34, przypisywane Arkadiu-
szowi, arcybiskupowi Konstancji na Cyprze35, jest źródłem najbliższym 
czasowo zarówno życiu świętego, jak i bitwie pod Qennešrīn. We 
fragmencie dotyczącym bitwy wyliczono główne postacie konfliktu 
oraz przedstawiono krytyczny moment samej bitwy. Ponieważ jest to 
żywot świętego, nacisk położono zarówno na mocotwórczą wizję, jak  
i na elementy cudowne: 

W dzisiejszej wizji uniósł mnie Duch i znalazłem się na wzgórku w pobliżu granic sara-
ceńskich, perskich i rzymskich; byłem pośród obozowiska żołnierzy i Saracenów, gdzie  
Arethas, fylarcha Rzymian, miał swój obóz. Ujrzałem przed sobą mnóstwo jeźdźców 
nadciągających z tyranem Alamundarosem, równie licznych jak gwiazdy na niebie oraz  
ziarenka nadmorskiego piasku. Wielki strach padł na żołnierzy Arethasa i zadrżały  
ich ramiona. Na moich oczach rozpoczęła się bitwa, starły się szyki, a Alamundaros  
był w stanie zniszczyć wszystkich. Duch mocy był ze mną, trzymający ognistą kulę, którą  
w trakcie mej modlitwy cisnął w jego głowę i zrzucił go na ziemię36.  

 
34 La Vie ancienne 1962, 1970. 
35 Jurewicz 2007, s. 66. 
36 Tłum. na podstawie angielskiego przekładu G. Fishera (Fisher, red. 2015, s. 301). 

Por. także: The Roman Eastern Frontier 2002, s. 130. 
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Z tekstu nie wynika, czy Al-Munḏir III poniósł śmierć na miejscu  
wskutek tej cudownej interwencji37. 

Parafrazy powyższego żywotu, nieomal równej długością orygina-
łowi, dokonał w X wieku Nikeforos Uranos (Νικηφόρος Οὐρανός), póź-
niejszy (?) duks Antiochii. Przytaczamy z jego dzieła wizję świętego do-
tyczącą bitwy38: 

Ἦν τις φύλαρχος παρὰ Πέρσαις, ἀνὴρ κατὰ χεῖρα γενναῖος, Ἀλμούνδαρος ὄνομα, τὴν 

μὲν θρησκείαν ἕλλην, τὸ δὲ τοῦ σώματος μέγεθος γιγάντων οὐ πολὺ λειπόμενος·οὗ ἦν 

καθὼς ὕψος κέδρου τὸ ̔ύψος αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὸς ἦν ὡς δρῦς, εἴποι ἂν Ἀμὼς ἐπ’ 

αὐτοῦ. Ὅς τὴν Ῥωμαίων συνεχῶς κατατρέχων, οἷα μήδ’ εἰς πόλεμον ἀντικαταστῆναι 

τῷ βαρβάρῳ τινὸς εὐχερῶς δυναμένου, οὓς ἂν αἰχμαλώτους λάβοι Χριστιανῶν, 

οὐδένα περὶ αὐτοὺς οἶκτον ᾔδει, ἀλλὰ τὰ πάντων ὠμότατα ἔδρα. Οὗτος βαρεῖ 

τηνικαῦτα στρατῷ τῇ Ῥωμαίων ἐπήει, ἀντεπεξῆγε δὲ τὰς δυνάμεις αὐτῷ καὶ Ἀρέθας, 

ὃς τῇ Ῥωμαίων στρατιᾷ τὰ πρῶτα τέτοκτο. Ἡ μὲν οὖν Ἀνατολὴ πᾶσα δεινῶς ὑπὸ 

δέους ἐσείετο· τῷ δὲ Συμεὼν τοιαύτη τις ἐδείκνυτο ὄψις, ὡς αὐτὸς τηνικάδε τοῖς 

μαθηταῖς ἐξηγεῖτο. 

Ἐδόκει καθάπερ ἑαυτὸν ἐπί τινος λόφου βραχέος ἐν μεθορίῳ Περσῶν τε καὶ 

Ῥωμαίων γεγενημένον ὀρᾷν, καὶ ὡς κατὰ μέσην τὴν παρεμβολὴν ἑστὼς εἴη, ἧς 

ἀφηγεῖτο Ῥωμαίοις Ἀρέθας ἀντεπήει δὲ σὺν Ἀλμουνδάρῳ βαρβάρων πλῆθος ἀριθμοῦ 

κρεῖττον, καὶ ὅτι τὴν μὲν ὑπ’ Ἀρέθᾳ στρατιὰν καὶ μόνῳ τῷ ἰδεῖν δέος εἶλεν. Ὡς δὲ καὶ 

εἰς συμπλοκὴν ἤδη καὶ χεῖρας ἦλθον, οἵ τε περὶ Ἀρέθαν οὐχ ὐφισταντο τὴν 

Ἀλμουνδάρου ὁρμὴν, θυμῷ μᾶλλον ἢ λογισμῷ μαχομένου Ἔστη, φησὶ, πνεῦμα 

δυνάμεως ἐνώπιον μοῦ, πυρὸς σφαῖραν διακατέχον·καὶ θερμῶς ἐμοῦ δεηθέντος, 

ἔρριψεν αἰτὴν ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ αὐτίκα τὸν ἀλαζόνα καταβεβλήκει. 
 

Był u Persów pewien fylarcha, mąż o silnej pięści, imieniem Almundaros, religii 
pogańskiej, niewiele ustępujący olbrzymom co do wielkości ciała; był wysoki jak cedr  
i potężny jak dąb, jak powiedziałby o nim (prorok) Amos. On bezustannie napadał 
Rzymian, gdyż nikt nie był w stanie przeciwstawić się w walce tak silnemu barbarzyńcy,  
a dla chrześcijan, których wziął w niewolę, nie znał litości, lecz obchodził się ze wszystkimi 
najokrutniej. Tenże zagroził w tym czasie z potężnym wojskiem państwu Rzymian, prze-
ciw niemu zaś siły wyprowadził Arethas, wódz Rzymian. Przeto cały Wschód drżał  
z wielkiej trwogi, a Szymonowi ukazało się takie oto widzenie, tak jak sam wtedy uczniom 
opowiedział. 

Zdawało mu się, że znalazł się jakby na pewnym niskim wzgórzu na granicy persko- 
-rzymskiej i jakoby stał pośrodku obozu, którym ze strony Rzymian dowodził Arethas;  
z drugiej strony atakował z Almundarosem tłum barbarzyńców silniejszy liczebnie, tak że 
doprawdy wojsko Arethasa i jego samego, kiedy to zobaczył, ogarnął strach. Gdy już wszczęto 
walkę wręcz, żołnierze Arethasa nie wytrzymali ataku Almundarosa, powodowanego w walce 
bardziej gniewem niż rozumem. „Zjawił się – rzekł – przede mną duch mocy, trzymający og-
nistą kulę i gdy się żarliwie modliłem, zrzucił ją na jego głowę i zaraz pyszałka powalił”. 

 
37 Por. Wolińska 2015, s. 233. 
38 Acta Sanctorum 1866, s. 377; Jurewicz 2007, s. 66. 
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Źródła arabskie 

Bitwie pod Qennešrīn poświęcili również wiele miejsca autorzy arabscy. 
Analizując ich przekazy, napotykamy wszelako liczne problemy. Zazwyczaj 
zgodni są oni co do protagonistów: Al-Ḥāriṯa i Al-Munḏira. Nie podają 
jednak daty samej bitwy, również miejsce jest określane ogólnie, względnie 
trudno je zlokalizować. Szczegóły bitwy, przytaczane przez historyków 
arabskich, czasami dotyczą dwóch odległych w czasie potyczek. 

Najstarsza pośrednia wzmianka o bitwie zawarta jest najprawdopo-
dobniej w kasydzie, którą stworzył ʻAlqama ibn ʻAbada, poeta z plemienia 
Tamīm, związany z dworem Al-Munḏira w jego stolicy Al-Ḥīra (zm. pod 
koniec VI wieku, około 598 roku?)39. Wychwala w niej Al-Ḥāriṯa, a zwłasz-
cza jego rycerskie traktowanie jeńców. Komentatorzy i historiografowie 
arabscy łączą ten utwór bezpośrednio z bitwą pod Qennešrīn, utożsamianą 
zazwyczaj z wydarzeniem znanym jako yawm Ḥalīma, dzień (=bitwa) Ḥalīmy. 
Brat poety, Ša’s, dostał się wówczas do niewoli i jest wspomniany w prze-
dostatnim wersie utworu40. Kasyda ʻAlqamy zamieszczona została w jednej 
z najstarszych antologii poezji staroarabskiej, sporządzonej przez Al- 
-Mufaḍḍala (Al-Mufaḍḍal aḍ-Ḍabbī, zm. około 780 roku)41. Utwór ten był 
wielokrotnie cytowany przez historiografów arabskich i autorów literatury 
pouczającej i dydaktycznej oraz antologii poetyckich42. 

Pierwszym tekstem, w którym zamieszczono akapit poświęcony Al- 
-Ḥāriṯowi i bitwie Ḥalīmy, jest Kitāb al-maʻārif (Księga umiejętności), autorstwa 
Ibn Qutayby (828–889), historyka, literata, gramatyka i uczonego w pra-
wie muzułmańskim43. Przytaczamy go z drobnymi opuszczeniami44: 

 الحارث بن أبي َِشِمر: 

ثم ملك بعده الحارث بن أبي شمر، وهو: الحارث األعرج بن الحارث األكبر. وأمه مارية ذات القرطين. وكان خير  

وكان سار إليه الُمنذر بن ماء السماء في   قدم الشام، م، بعد ما من أهلها، ثم أعتقه َخيبر فسبا ا وكان غز […] ملوكهم  

مائة ألف. فوجه إليهم مائة رجل، فيهم لـَبيد الشاعر، وهو غالم. وأظهر أنه إنما بعث بهم لمصالحته، فأحاطوا بُرواقه  

 
39 AL-’IṢFAHĀNĪ 2008, t. 21, s. 143; Al-Munǧid 1984, s. 473; von Grunebaum 

1986. Analizę krytyczno-historyczną kasydy i źródeł z nią związanych przepro-
wadził James E. Montgomery, zwracając uwagę na możliwość późniejszego po-
chodzenia tekstu (np. z 570 roku), chociaż we wszystkich wariantach kasydy nie-
zmiennie wspominany jest Al-Ḥāriṯ (Montgomery 2015, s. 10–51). 

40 AL-MUFAḌḌAL 1979, s. 396. 
41 Tamże, s. 390–396; Walther 2008, s. 51. 
42 Por. AL-’IṢFAHĀNĪ 2008, t. 15, s. 109; t. 20, s. 198; t. 21, s. 143–146.  
43 Al-Munǧid 1984, s. 12; Lecomte 1986. 
44 IBN QUTAYBA 1981, s. 642, 643. 
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كر  يين على عس، وقُتل بعض، وحملت خيل الغسانم هفقتلوه، وقتلوا من معه في الرواق، وركبوا خيلهم، فنجا بعض

  […]فهزموهم. وكانت له بيت يقال لها: حليمة، وكانت تُطّيِب أولئك الفتيان يومئذ، وتلبسهم األكفان والدروع  المنذر، 

دة في  بوكان فيما أسر يومئذ أسارى من بني أسد، فاتاه النابغة الذبياني فسأله إطالقهم، فأطلقهم، وأتاه َعلقمة بن عَ 

أطلقهم، وفيه يقول َعلقمة: ن َعبدة، فأخيه شأس بأسارى من بني تميم، وفي    

 [طويل]  

 إلى الحارث الوّهاب أعملُت ناقتي     بَكلكلها والقـُصَريَْين َوجيبُ 

فحّق لَشأس من نداَك ذُنوب     وفي ُكل َحّي قد َخبطت بِِنْعمــــــة     

 فقال الحارث: نعم، وأذنبة. 

Al-Ḥāriṯu bnu ’Abī Šamirin: 

ṯumma malaka baʻda-hu l-Ḥāriṯu bnu ’Abī Šamirin wa-huwa l-Ḥāriṯu  
l-’Aʻraǧu bnu l-Ḥāriṯi l-’Akbari. wa-’ummu-hu Māriyatu ḏātu l-qurṭayni. 
wa-kāna ḫayra mulūki-him […] wa-kāna ġazā Ḫaybara fa-sabā min ’ahli- 
-hā, ṯumma ’aʻtaqa-hum, baʻda mā qadima š-Šāma, wa-kāna sāra ’ilay-hi  
l-Munḏiru bnu Mā’i s-samā’i fī mi’ati ’alfin. fa-waǧǧaha ’ilay-him mi’ata 
raǧulin, fī-him Labīdu š-šāʻiru, wa-huwa ġulāmun. wa-’aẓhara ’anna-hu 
’inna-mā baʻaṯa bi-him li-muṣālaḥati-hi, fa-’aḥāṭū bi-ruwāqi-hi fa-qatalū- 
-hu, wa-qatalū man maʻa-hu fī r-ruwāqi, wa-rakibū ḫayla-hum, fa-naǧā 
baʻḍu-hum, wa-qutila baʻḍun, wa-ḥamalat ḫaylu l-Ġassāniyyīna ʻalā ʻaskari 
l-Munḏiri, fa-hazamū-hum. wa-kānat la-hu bintun yuqālu la-hā: Ḥalīmatu, 
wa-kānat tuṭayyibu ’ulā’ika l-fityāna yawma-’iḏin, wa-labisat-humu  
l-’akfāna wa-d-durūʻa […]. wa-kāna fī-mā ’asara yawma’iḏin ’asārā min 
Bānī ’Asadin, fa-’atā-hu n-Nābiġatu ḏ-Ḏubyāniyyu fa-sa’ala-hu ’iṭlāqa- 
-hum, fa-’aṭlaqa-hum, wa-’atā-hu ʻAlqamatu bnu ʻAbadata fī ’asārā min 
Bānī Tamīma, wa-fī ’aḫī-hi Ša’si bni ʻAbadata, fa-’aṭlaqa-hum, wa-fī-hi 
yaqūlu ʻAlqamatu: 

’ilā l-Ḥāriṯi l-wahhābi ’aʻmaltu nāqat-ī  
bi-kalkali-hā wa-l-quṣrayayni waǧībū 

wa-fī kulli ḥayyin qad ḫabaṭta bi-niʻmatin  
fa-ḥuqqa li-Ša’sin min nadā-ka ḏanūbū 

fa-qāla l-Ḥāriṯu: naʻam, wa-’aḏnibatun.  
 
Al-Ḥāriṯ, syn ’Abū Šamira45: 
Następnie władał Al-Ḥāriṯ, syn ’Abū Šamira, czyli Al-Ḥāriṯ Kulawy, syn Al-Ḥāriṯa 
Starszego. Jego matką była Māriya „nosząca kolczyki”. Był ich najlepszym królem […] 
Zdobył Ḫaybar46 i wypędził jego mieszkańców, a następnie ich uwolnił, gdy przybył do 
Syrii. Wyruszył na niego Al-Munḏir ibn Mā’i s-samā’ ze stu tysiącami. A on skierował 

 
45 Teknonim (arab. kunya) ojca Al-Ḥāriṯa, Ğabali, którego pierworodny (?) syn miał 

na imię Šamir (Nöldeke 1887, s. 21). 
46 Ḫaybar, słynna oaza położona około 150 km od Medyny, zamieszkana w czasach 

Proroka przez Żydów; wyprawa Al-Ḥāriṯa miała miejsce w 567 roku (Veccia Va-
glieri 1997). 
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do nich stu ludzi, wśród nich poetę Labīda47, jeszcze chłopca, udając, że wysłał ich, by się  
z nim pojednać. Otoczyli go w jego namiocie i zabili go oraz wszystkich, którzy z nim byli 
w namiocie; dosiedli koni i niektórym z nich udało się uratować, a część została zabita. 
Konnica Ġassānidów zaatakowała wojsko Al-Munḏira i pokonała je. Miał (Al-Ḥāriṯ) 
córkę zwaną Ḥalīma48. Natarła wówczas owych młodzieńców pachnidłami, włożyła na 
nich całuny i pancerze […]. Wziął do niewoli jeńców z plemienia Banū ’Asad, przyszedł 
więc do niego An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī 49 i poprosił o ich uwolnienie, uwolnił ich więc; 
przybył też ʻAlqama ibn ʻAbada w sprawie jeńców z Banū Tamīm i swego brata Ša’sa 
ibn ʻAbady, i uwolnił ich. O nim to mówi ʻAlqama50: 

Na wielbłądzicy do szczodrego Al-Ḥāriṯa / ciężko robiącej piersią i bokami zmierzam; 
Wszelkie stworzenie obdarzasz skrycie swą łaską /zatem Ša’s zasłużył, byś dał mu 

los łaskawszy. 
Al-Ḥāriṯ zaś rzekł: Tak, (zasłużył na) więcej szczęścia51.  

Ibn Qutayba wymienia po Al-Munḏirze III jako jego następcę syna 
Laḫmidy, również Al-Munḏira, choć według cytowanych wcześniej źró-
deł bezpośrednim sukcesorem był jego syn ʻAmr ibn Hind. Autor 
wprowadza też bitwę pod ʻAyn ’Ubāġ jako kolejne starcie Al-Ḥāriṯa  
z Laḫmidami. Oto interesujący nas fragment52: 

 المنذر بن امرئ القيس: 

يقال لها: ماء السماء، لجمالها   […]أم المنذر    […]وملك أنوشروان بعده المندر بن امرئ القيس، أخاه، 

   . […]وف بن جسم ع  وحسنها، وأبوها

فولدت هند ثالثة متتابعين: […]الحارث بن عمرو الكندي  س ِهند بنتامرئ القي وكانت تحت المنذر بن  

    ولم يزل المنذر ابن امرئ القيس على الحيرة إلى أن، والمنذر بن المنذر،  […] ، وقابوسا […] عمرو بن هند   

عرج فقتله الحارث األعرج بالِحيار. ألا غزا الحارُث بن أبي َشمر الغّساني، وهو الحارث    

امرئ القيس: المنذر بن المنذر بن   

 ثم ملك ابنه المنذر بعده، وخرج يطلب دم أبيه، فقتله الحارث أيضا بعين أُباغ. 

 
47 Labīd ibn Rabīʻa (560–661), długowieczny (według tradycji) poeta arabski, twór-

ca słynnej kasydy mu’allaki (Brockelmann 1986; Turek 2010, s. 397). Jest oczywi-
ście mało prawdopodobne, by wziął udział we wspomnianej bitwie. 

48 Tę historię o Ḥalīmie dwukrotnie przytoczył i spopularyzował Philip K. Hitti 
(Hitti 1951, s. 402; 1969, s. 68). 

49 Jeden z najbardziej znanych poetów przedislamskich (zm. około 604 roku), 
twórca jednej z mu’allak (Arazi 1993; Turek 2010, s. 400). 

50 Ibn Qutayba cytuje tu wersy 13. i 42. (przedostatni) kasydy ʻAlqamy, w metrum 
aṭ-ṭawīl, z monorymem -ībū/-ūbū (AL-MUFAḌḌAL 1979, s. 392, 396). 

51 Dosł. Ša’s zasłużył na wiadro przepełnione twą szczodrością. Al-Ḥāriṯ zaś rzekł: Tak, na 
wiele wiader. Por. AL-MUFAḌḌAL 1979, s. 396; Montgomery 2015, s. 17; ’ABŪ 
ʻUBAYDA 1988, t. 2, s. 28–229. 

52 IBN QUTAYBA 1981, s. 648. Opuszczono dygresje dotyczące genealogii matki 
Al-Munḏira III oraz przydomki synów. 
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Al-Munḏiru bnu Mri’i l-Qaysi: 
wa-mallaka ’Anūširwānu baʻda-hu l-Munḏira bna Mri’i l-Qaysi, ’aḫā-hu, […] 
’ummu l-Munḏiri […] yuqālu la-hā: Mā’u s-samā’i, li-ǧamāli-hā wa-ḥusni-hā,  
wa-’abū-hā ʻAwfu bnu Ğušama […].  
wa-kānat taḥta l-Munḏiri bni Mri’i l-Qaysi Hindu bintu l-Ḥāriṯi bni ʻAmri  
l-Kindiyyi […] fa-waladat Hindu ṯalāṯata mutatābiʻīna: ʻAmra bna Hinda […],  
wa-Qābūsan […], wa-l-Munḏira bna l-Munḏiri, wa-lam yazali l-Munḏiru bnu Mri’i  
l-Qaysi ʻalā l-Ḥīrati ’ilā ’an ġazā l-Ḥāriṯu bnu ’Abī Šamiri l-Ġassāniyyu, wa-huwa  
l-Ḥāriṯu l-’Aʻraǧu fa-qatala-hu l-Ḥāriṯu l-’Aʻraǧu bi-l-Ḥiyār. 
Al-Munḏiru bnu l-Munḏiri bni Mri’i l-Qaysi: 
ṯumma malaka bnu-hu l-Munḏiru baʻda-hu, wa-ḫaraǧa yaṭlubu dama ’abī-hi,  
fa-qatala-hu l-Ḥāriṯu ’ayḍan bi-ʻAyni ’Ubāġa. 

Al-Munḏir, syn Imru’ al-Qaysa53: 
’Anūširwān54 osadził po nim na tronie jego brata, Al-Munḏira, syna Imru’ al-Qaysa; 
[…] matka Al-Munḏira […], zwana była „Wodą z niebios” ze względu na swoją urodę  
i piękno; jej ojcem był ʻAwf ibn Ğušam […].  
Do Al-Munḏira, syna Imru’ al-Qaysa, należała Hind, córka Al-Ḥāriṯa, syna ʻAmra 
Kindyty […]. Hind urodziła kolejno trzech synów: ʻAmra, syna Hind […], Qābūsa […] 
i Al-Munḏira, syna Al-Munḏira; Al-Munḏir, syn Imru’ al-Qaysa, władał Al-Ḥīrą do 
czasu najazdu Al-Ḥāriṯa, syna ’Abū Šamira, Ġassānidy, to jest Al-Ḥāriṯa Kulawego; Al-
Ḥāriṯ Kulawy zabił go pod Al-Ḥiyār. 
Al-Munḏir, syn Al-Munḏira, syna Imru’ al-Qaysa: 
Następnie objął po nim władzę jego syn Al-Munḏir, który wyruszył, by szukać odpłaty za 
krew ojca; również jego zabił Al-Ḥāriṯ pod ʻAyn ’Ubāġ. 

Ibn al-’Aṯīr (1160–1233), autor wielkiej historycznej kompilacji zna-
nej jako Al-Kāmil fī t-ta’rīḫ55, również wylicza dwie bitwy, ale zmienia ich 
kolejność. Bitwa pod ʻAyn ’Ubāġ miała zostać stoczona przez Al-Ḥāriṯa 
z Al-Munḏirem III56: 

 وسبب ذلك أّن المنذر بن ماء السماء ملك العرب سار من الحيرة في معد كلها حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار (!)، وأرسل

العرب بالشام إما أن تعطيني الفدية فأنصرف   ني ملكالغسا  […] الحارث بن ثعلبة بن جفنةعرج بن جبلة بن  ألإلى الحارث ا    
 عنك بجنودي، وإما أن تأذن بحرب.

wa-sababu ḏālika ’anna l-Munḏira bna Mā’i s-samā’i malika l-ʻArabi sāra min  
al-Ḥīrati fī Maʻaddin kulli-hā ḥattā nazala bi-ʻAyni ’Ubāġa bi-Ḏāti l-Ḫiyāri [!],  
wa-’arsala ’ilā l-Ḥāriṯi l-’Aʻraǧi bni Ǧabalata bni Ǧafnata […] l-Ġassāniyyi maliki  

 
53 Prawdopodobnie postać stworzona przez historiografów lub genealogów arab-

skich, por. Rothstein 1899, s. 75. 
54 Ḫosraw Anūširwān (531–579), perski władca z dynastii Sasanidów (Al-Munǧid 

1984, s. 588, 589). 
55 Rosenthal 1986, s. 724. 
56 IBN AL-’AṮĪR 1987, s. 426. Ze względu na obszerność tekstu nie podajemy go 

w całości w oryginale, lecz w streszczeniu. 
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l-ʻArabi bi-š-Šāmi ’immā ’an tuʻṭiya-nī l-fidyata fa-’anṣarifa ʻan-ka bi-ǧunūd-ī,  
wa-’immā ’an ta’ḏana bi-l-ḥarbi. 

[Bitwa] spowodowana była tym, że Al-Munḏir ibn Mā’i s-samā’, król Arabów, wyruszył 
z Al-Ḥīry przez cały obszar plemienia Maʻadd, aż dotarł do ʻAyn ’Ubāġ w Ḏāt  
al-Ḫiyār, i przekazał Al-Ḥāriṯowi Kulawemu, synowi Ğabali, syna Ğafny […], 
Ġassānidzie, królowi Arabów w Syrii [następujące posłanie]: Albo zapłacisz daninę  
i ustąpię ze swoimi żołnierzami, albo zaakceptuj wojnę. 

Według Ibn al-’Aṯīra bitwa trwała dwa dni. W pierwszym Al-Ḥāriṯ, 
po przybyciu na miejsce z wojskiem, zaproponował rodzaj sądu bożego, 
w którym synowie obu władców mieli walczyć ze sobą, a gdyby wszyscy 
zginęli, do walki stanąć mieli sami królowie. Mimo przyjęcia warunków 
Al-Munḏir zamiast syna wystawił swojego najwaleczniejszego wojowni-
ka. Podstęp rozpoznali synowie Al-Ḥāriṯa, jednak władca Ġassānidów 
nie chciał uwierzyć, iż jego przeciwnik, szanowany ze względu na wiek, 
mógłby posunąć się do oszustwa. Obaj synowie Al-Ḥāriṯa zginęli, ale 
podstęp się wydał i następnego dnia bitwa była kontynuowana. Al-Ḥāriṯ 
z czterdziestotysięczną armią starł się z przeciwnikiem. Al-Munḏir został 
zabity, a władca Ġassānidów kazał złożyć zwłoki swych synów na muła, 
na nich zaś położyć zabitego Al-Munḏira, by ukazać nikłość jego wy-
wyższenia. Następnie Al-Ḥāriṯ pociągnął na Al-Ḥīrę, złupił ją i spalił,  
i pochował w niej obu synów57. 

Ibn al-’Aṯīr jako kolejne starcie Ġassānidów z Laḫmidami wspomi-
na, w przeciwieństwie do Ibn Qutayby, bitwę Ḥalīmy, a dokładniej bitwę 
na łące Ḥalīmy (yawm Marǧ Ḥalīma). Według historyka protagonistami 
starcia byli Al-Ḥāriṯ ibn Ğabala oraz Al-Munḏir, syn Al-Munḏira III58: 

ء السماءمنذر بن مايوم مرج حليمة وقتل المنذر بن ال  

لما قتل المنذر بن ماء السماء على ما تقدم ملك بعده ابنه المنذر وتلقب األسود فلما استقر وثبت قدمه جمع عساكره، وسار إلى 

  […] فسار المنذر حتى نزل بمرج حليمة   […] الحارث األعرج طالبا بثأر أبيه عنده 

yawmu Marǧi Ḥalīmata wa-qatlu l-Munḏiri bni l-Munḏiri bni Mā’i s-samā’i  
lammā qutila l-Munḏiru bnu Mā’i s-samā’i ʻalā mā taqaddama malaka baʻda-hu 
bnu-hu l-Munḏiru wa-talaqqaba l-’Aswadu fa-lammā staqarra wa-ṯabbata qadama- 
-hu ǧamaʻa ʻasākira-hu, wa-sāra ’ilā l-Ḥāriṯi l-’Aʻraǧi ṭāliban bi-ṯa’ri ’abī-hi ʻanda- 
-hu […] fa-sāra l-Munḏiru ḥattā nazala bi-Marǧi Ḥalīmata […]. 

Bitwa pod Marǧ Ḥalīma i zabicie Al-Munḏira, syna Al-Munḏira ibn Mā’ as-samā’. 
Gdy zabity został Al-Munḏir ibn Mā’ as-samā’, jak wspomniano wcześniej, panował po 
nim jego syn Al-Munḏir o przydomku Czarny; gdy umocnił się i ustabilizował władzę, 

 
57 IBN AL-’AṮĪR 1987, s. 427. 
58 Tamże, s. 428. 
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zebrał wojska i wyruszył na Al-Ḥāriṯa Kulawego, szukając na nim zemsty za ojca […] 
Al-Munḏir kontynuował marsz, by zatrzymać się w Marǧ Ḥalīma […]. 

Przekaz Ibn al-’Aṯīra jest dość zagmatwany, gdyż podaje on kilka 
wersji dotyczących omawianych wydarzeń. W bitwie namaszczenia 
wonnościami dokonuje wprawdzie córka Al-Ḥāriṯa, ale ma na imię 
Hind59. Sam Ibn al-’Aṯīr zwraca uwagę na fakt, że niektóre źródła in-
formują, iż to w czasie bitwy Ḥalīmy zginął Al-Munḏir III, a jego syn 
poległ w czasie starcia pod ʻAyn ’Ubāġ. Można też znaleźć w tym roz-
dziale informację, że niektórzy podają, iż zabity został tylko Al-Munḏir 
III, a jego syn Al-Munḏir zmarł w Al-Ḥīrze60. 

Wzmiankę o obu bitwach znajdziemy również w popularnej historii 
powszechnej Kitāb al-muḫtaṣar fī ’aḫbār al-bašar, której autorem jest ’Abū 
al-Fidā’ (1273–1331)61. Informacje zawarte zostały mniej więcej w stu 
słowach oryginału arabskiego62. Jako pierwsza podana została bitwa pod 
ʻAyn ’Ubāġ, w której protagonistami byli wódz Ġassānidów Al-Ḥāriṯ 
oraz wódz Laḫmidów Al-Munḏir ibn Mā’ as-samā’63; w jej trakcie zginął 
Al-Munḏir III, wojsko Laḫmidów poniosło klęskę, a Al-Ḥāriṯ ścigał je aż 
do Al-Ḥīry. ’Abū al-Fidā’ notuje również, że ʻAyn ’Ubāġ znajduje się  
w miejscu znanym jako Ḏāt al-Ḫiyār [sic!]. Jako późniejszą historiograf 
wymienia bitwę na łące Ḥalīmy, ale ogranicza się do stwierdzenia, iż 
starli się Ġassānidzi z Laḫmidami, pomijając nazwiska wodzów. 

Podsumowanie 

Teksty syryjskie są właściwie jedynymi źródłami potwierdzającymi 
bezpośrednio fakt, że bitwa odbyła się w okolicy Qennešrīn. Znamy też 
precyzyjne określenie miejsca: ʻAynā ḏ-ʻUḏāyē (syr. ���4 ʻaynā oznacza 
„oko, źródło”, w drugim znaczeniu występuje w wielu nazwach miej-
scowych, drugi człon to liczba mnoga wyrazu)64. One też podają datę 

 
59 Tamże. 
60 Tamże, s. 431, 432. 
61 Gibb 1986. 
62 ’ABŪ AL-FIDĀ’ 1907, t. 1, s. 80. 
  qā’idu Laḫma قائد لخم المنذر بن ماء السماء .qā’idu Ġassāna l-Ḥāriṯu قائد غسان الحارث 63

l-Munḏiru bnu Mā’i s-samā’i. 
64 Payne Smith, red. 1901, s. 2828, 2860–2869. Notabene Irfan Shahîd w haśle Ḥalīma 

(Shahîd 1986a) podaje błędną postać drugiego członu nazwy (‘Udhayya [!]), choć 
w tekście syryjskim jest to ewidentnie liczba mnoga, oznaczona rodzajem dierezy 
nad literą d wyrazu: 4!̈ܕ�� ʻUḏāyē.  
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roczną: 554 rok, z dokładnością do miesiąca (czerwiec). Żywot św. Szy-
mona Słupnika Młodszego nie notuje ani daty bitwy, ani jej miejsca, 
ogólnikowo lokując ją w pobliżu granic. 

W przypadku źródeł arabskich sytuacja jest o wiele bardziej skom-
plikowana. Czas bitwy nie został nigdzie dokładnie określony – można 
go ustalić tylko na podstawie biorących w niej udział władców Ġassāni-
dów (z rodu Ğafnidów) i Laḫmidów. Historiografowie arabscy, leksyko-
grafowie i cytowani przez nich poeci podają kilka nazw miejscowych, 
które identyfikowano z okolicą Qennešrīn. 

Wykluczyć należy ʻAyn ’Ubāġ, podawane przez takich historiogra-
fów jak Ibn al-’Aṯīr oraz ’Abū al-Fidā’, jako miejsce starcia Al-Ḥāriṯa  
i Al-Munḏira III. Położone ono było zbyt blisko Al-Ḥīry. Niektórzy 
badacze uważali też, że jest to miejsce starcia synów wspomnianych 
wyżej protagonistów: Al-Munḏira, syna Al-Ḥāriṯa, oraz Qābūsa, syna Al- 
-Munḏira III65. Najbardziej prawdopodobnym terenem bitwy, wspo-
mnianym w źródłach arabskich, jest Al-Ḥiyār, wymieniane przez Ibn 
Qutaybę jako miejsce śmierci Al-Munḏira III66. Z tekstu Ibn Qutayby 
wynika również, że można Al-Ḥiyār identyfikować z yawm (Marǧ) Ḥalīma, 
czyli bitwą (na łące) Ḥalīmy67, niezależnie od tego, czy nazwa ta jest to-
ponimem, czy też imieniem własnym klaczy lub osoby.  

Pozostała jeszcze kwestia tożsamości głównych bohaterów bitwy 
pod Qennešrīn, stanowiącej kulminacyjny moment trwającego lata kon-
fliktu między Ġassānidami a Laḫmidami. Źródła syryjskie wymieniają 
obu władców z imienia (Ḥeraṯ bar Gabbālā oraz Mundār bar Šqīqā68 / 
Mundār bar Naʻmān), dodają też informację o śmierci syna Ġassānidy,  
a nawet podają jego imię (Gabbālā = Ğabala)69. Żywot św. Szymona 

 
65 Nöldeke 1887, s. 19; Rothstein 1899, s. 83; Bosworth 2000. 
66 IBN QUTAYBA 1981, s. 648; Nöldeke 1887, s. 19; Rothstein 1899, s. 83. Rów-

nież Ibn al-’Aṯīr oraz ’Abū al-Fidā podają to miejsce, notabene w postaci ارذات الخي  
Ḏāt al-Ḫiyār [! w słowie arabskim dodana kropka nad literą], jako teren bitwy 
między Al-Ḥāriṯem a Al-Munḏirem III, choć łączą je z ʻAyn ’Ubāġ (IBN AL- 
-’AṮĪR 1987, s. 426; ’ABŪ AL-FIDĀ’ 1907, s. 80).  

67 IBN QUTAYBA 1981, s. 642; Nöldeke 1887, s. 19; Rothstein 1899, s. 83; Shahîd 
1986a. 

68 Šqīqā to imię matki Al-Munḏira III według źródeł syryjskich. Por. gr. ὁ Σακίκης 
(Rothstein 1899, s. 75–77; Martindale 1980, s. 40). 

69 Co do zapisu i lekcji imienia por. Payne Smith, red. 1879, s. 631, 642, 1389; 
GREGORIUS BARHEBRÆUS 1872, s. 237 [45]: � ��ܪܬ  

ܰ
'�ܰ� ܿ.ܼ  Ḥāreṯ bar 

Gabbālā. 
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Słupnika Młodszego wylicza standardowe greckie wersje imion obu 
władców: Ἀρέθας oraz Ἀλμούνδαρος. 

Kłopot sprawia raczej chronologia źródeł arabskich, zwłaszcza jeśli 
chodzi o przypisywanie Al-Ḥāriṯowi, synowi Ğabali, uczestnictwa  
w wojnie z Al-Munḏirem, synem Al-Munḏira III (jako bezpośrednim 
następcą swego ojca). Jeśli chodzi o interesujący nas okres, w świetle 
źródeł można ustalić związki dynastyczne i kolejność panowania władców 
obu królestw oraz zweryfikować w ten sposób wiarygodność tekstów 
arabskich. Występujące w źródłach arabskich imiona władców, określa-
nych poprzez patronimy i teknonimy, przysparzały trudności w identy-
fikacji władców i antenatów, często noszących te same imiona. W cy-
towanych tekstach termin ibn – „syn” może odnosić się na przykład do 
odległego przodka, mimo że występuje po imieniu władcy lub znanej 
postaci. Zwrócono na to uwagę już w cytowanych tu dziewiętnastowiecz-
nych pionierskich pracach T. Nöldekego i Gustava Rothsteina, poświęco-
nych dynastiom Ġassānidów i Laḫmidów. 

Jeśli chodzi o ród Ğafnidów, władców Ġassānidów, w tym czasie 
panowało dwóch królów: Al-Ḥāriṯ ibn Ğabala (około 528–569) oraz Al- 
-Munḏir ibn Al-Ḥāriṯ (569–581/582)70. Laḫmidami władali Al-Munḏir III 
(około 505–554), ʻAmr ibn Hind (554–569), Qābūs (569 – około 574), 
Suhrab (około 574–575), Pers nienależący do dynastii, oraz Al-Munḏir 
IV (około 575–580)71. 

W świetle powyższych danych można stwierdzić, że druga bitwa mię-
dzy Ġassānidami a Laḫmidami, którą wymieniają Ibn al-’Aṯīr oraz ’Abū al- 
-Fidā, musiała przypaść na okres o wiele późniejszy, gdyż Al-Munḏir IV, 
syn Al-Munḏira III, objął tron 21 lat po śmierci ojca, a 6 lat po śmierci  
Al-Ḥāriṯa, z którym miał stoczyć mniemaną bitwę i w niej zginąć72. 
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Al-Ḥāriṯ ibn Ǧabala, πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν,  
and a Battle of Qennešrīn in the Light of Medieval Sources 

Summary 

The paper in its introductory part offers a brief biography of the famous 
Ġassānid ruler in the opposition to his archenemy, the Laḫmid king Al-Munḏir III. 
The core of the article is nevertheless the presentation of a battle which changed 
the position of the conflicting kingdoms in favor of Al-Ḥāriṯ and his successors. 
The present article aims to collect the main medieval sources describing the battle 
of Qennešrīn. Syriac, Greek and Arabic texts have been chosen, translated and 
analyzed. The Syriac sources, although limiting the data to just a few sentences, 
bring the most important facts such as the place and the date of the battle, names 
of the warriors and the later repercussions of the combat. The Greek texts are 
hagiographical but they also corroborate the names of antagonists and add a few 
details concerning the progress of the battle. The Arabic sources are then most 
challenging; even though they bring a very detailed description of the battle, the 
genealogies of the warriors and their allies, the researchers still have to untangle the 
manifold and sometimes erroneous lists of names involved in the historical or 
alleged battles, to rearrange the facts according to the external sources and to dis-
miss the tempting, but most probably apocryphal, accounts even though they have 
found their place in popular academic textbooks. 
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