
Na ziemiach Bośni i Hercegowiny oraz du Jugosławii), na których znajdowało się łącz-
przyległych do nich terenach Chorwacji, Serbii nie 69365 nagrobków (59593 w Bośni i Hercego-
i Czarnogóry znajduje się najliczniejszy w Eu- winie, 4447 w Chorwacji, 2267 w Serbii, 3049 
ropie zespół nagrobków średniowiecznych (ryc. 1). w Czarnogórze). W starszych publikacjach po-
Nagrobki te określane są najczęściej terminem dawane są nieco inne, mniejsze liczby – 66478 
„stećci” (liczba pojedyncza „stećak”), nawiązującym nagrobków (Bešlagić 1971, 43) bądź ok. 50000 
do formy większości z nich – stojących wysokich (Wenzel 1965, 13). Szacując liczbę nagrobków 
kamiennych monolitów (ryc. 2). W tradycji lu- określanych mianem „stećci”, należy jednak zwró-
dowej Słowian południowych oraz dawniejszej cić uwagę, że cześć średniowiecznych i wczesno-
literaturze określano je także jako „grčki grobovi” nowożytnych płyt nagrobnych znanych z Chor-
(greckie groby), dlatego że część z nich przypo- wacji, chociaż odpowiada im ściśle, zarówno jeśli 
mina późnoantyczne sarkofagi, dość licznie zacho- chodzi o formę, jak i ornamentykę, to przez ba-
wane na Bałkanach, lub „mramori” bądź „mašeti” daczy zajmujących się tą problematyką nie jest 
– z powodu znajdujących się na niektórych z nich do nich zaliczana. Dotyczy to przede wszystkim 
motywów ornamentacyjnych (Bešlagić 2004, 13). nagrobków z okolic Szybenika, Trogiru i Splitu 
Jako że część nagrobków ma formę leżących płyt w Dalmacji (por. Bešlagić 1971; Kužič 2007a, 
i są wątpliwości, czy mieszczą się one w kate- 2007b).
gorii „stećci”, niektórzy badacze chorwaccy obecnie Nagrobki określane jako „stećci” są dość zróż-
postulują zastąpienie tej nazwy terminem „kamik”, nicowane, jeśli chodzi o formę. Badacze zajmują-
który miałby oznaczać wszystkie kamienne na- cy się tą problematyką klasyfikowali je w różny 
grobki średniowieczne i wczesnonowożytne z kra- sposób, co często wynikało z charakteru bazy 
jów byłej Jugosławii (por. Kužič 1999, 175-177; źródłowej, którą dysponowali (por. m.in. Benac 
2001c,  259-265  –  tam  dalsza  literatura). 1950; Sergejevski 1952; Katić 1954; Vego 1954; 

Według Š. Bešlagića (1982, 67) znanych jest Ćorović-Ljubinković 1953; Škobalj 1970). Obecnie 
3162 nekropoli, w tym 2687 w Bośni i Her- najczęściej używana jest klasyfikacja zapropono-
cegowinie, 247 w Chorwacji, 121 w Serbii, 107 wana przez Š. Bešlagića (1982, 80-115; 2004, 
w Czarnogórze (w ich granicach sprzed rozpa- 75-113). Wyróżnia on następujące typy nagrob-
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BROŃ NA ŚREDNIOWIECZNYCH NAGROBKACH, 
TZW. „STEĆCI” Z BAŁKANÓW. 

WSTĘP DO PROBLEMATYKI



ków: płyty („ploče”); nagrobki określane mianem w nich miejsca na ciało zmarłego. Określane są 
„sanduk” lub „tumba”; tzw. nagrobki sarkofagowe; one najczęściej jako „sljemenjaci” (liczba poje-
krzyże i stele. Typ pierwszy (ryc. 3:1-12) to dyncza – „sljemenjak”) bądź – przede wszystkim 
najczęściej prostokątne, rzadziej innego kształ- w starszej literaturze – jako „sarkofazi” (liczba po-
tu, płyty kamienne o grubości (wysokości) nie jedyncza – „sarkofag”) (np. Korošec 1952, 390). 
przekraczającej 30-40 cm. Ich długość wynosi Ich długość wynosi zazwyczaj od 150 cm do 
zazwyczaj od 150 cm do 200 cm, szerokość od 200 cm, a szerokość od 70 cm do 100 cm, cho-
70 cm do 100 cm, chociaż największe osiągają ciaż są również znacznie większe, zaś wysokość 
długość ponad 300 cm, a szerokość ponad 280 cm. jest bardzo zróżnicowana: najniższe mają mniej 
Czasami nagrobkom w formie płyt mogą towa- niż 40 cm, średnie od 40 cm do 80 cm, tzw. wy-
rzyszyć niewielkie kamienne krzyże usytuowane sokie – ponad 80 cm. Bogato zdobione nagrob-
przy jednym z krótszych boków (ryc. 3:11). Na- ki o takich formach przez niektórych badaczy 
grobki typu „sanduk” (ryc. 3:13-34) od płyt różnią chorwackich określane są ostatnio jako „typ dal-
się przede wszystkim większą wysokością, która matyński” (Milošević 2013, 91-92), chociaż ich 
wynosi zazwyczaj od 40 cm do 80 cm, chociaż zasięg nie ogranicza się do Dalmacji – co wię-
zdarzają się znacznie wyższe, sięgające nawet cej, większość z nich znajduje się na terenie 
200 cm, przy podobnej długości i szerokości. Te Hercegowiny.
o wysokości powyżej 80 cm, zazwyczaj w formie Zarówno wśród nagrobków typu „sanduk”, 
prostopadłościanów, których wysokość przekracza jak i „sljemenjaci” występują równie formy po-
szerokość, a często również długość, określane są dwójne, przy czym zestawione ze sobą mogą być 
jako wysoki „sanduk”. Tzw. nagrobki sarkofagowe nagrobki tego samego bądź różnych typów, tej 
to monolityczne bryły przypominające kształtem samej jak i różnej wielkości (ryc. 4:13, 18-19). 
antyczne sarkofagi o dwuspadowych, rzadziej Kolejny typ, to nagrobki określane jako 
półokrągłych pokrywach (ryc. 4:1-19). W prze- krzyże („krstače”) (ryc. 4:20-33). Pod nazwą tą 
ciwieństwie do właściwych sarkofagów nie ma kryją się zarówno nagrobki w kształcie krzyży 
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Ryc. 1. „Stećci” w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze i Serbii. Oznaczenia: 1 – współczesne granice państw; 2 – przybliżone gra-
nice Bośni za panowania Trvtko I; 3 – miejscowości, w których znajdują się nekropole z nagrobkami typu „stećci” z przedstawieniami broni 
(wg Bešlagić 1971; 2004; Vemić 2011; oprac. M. Florek).

Fig. 1. “  in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia. Designates: 1 – borders of the modern countries; 2 – approximate 
borders of Bosnia under the rule of Trvtko I; 3 – locations of cemeteries with tombstones of “stećci” type with weapon depictions (after Bešlagić 
1971; 2004; Vemić 2011; elaborated by M. Florek).

Stećci”



łacińskich z różnie zakończonymi ramionami oddzielny typ (tzw. nagrobki amorficzne) oraz for-
(płasko, półkoliście, trójkątnie), krzyży w kształ- my specyficzne, nie mieszczące się w żadnym 
cie litery „tau” (T), jak również przypominające z typów opisanych wyżej (Bešlagić 1982, 80-115; 
schematyczne postacie ludzkie z rozłożonymi na 2004, 75-113). Co ważne, nagrobki różnych ty-
boki rękami, a także formy ze zredukowanymi pów mogą występować na tych samych cmen-
ramionami bocznymi i górną częścią kształtu tarzach.
półkolistego  bądź  kolistego. Najliczniejsze są nagrobki typu „sanduk”, które 

Ostatni typ nagrobków stojących to stele stanowią ok. 62% wszystkich zinwentaryzowa-
(„stubovi”) (ryc. 4:34-41). Mogą mieć one formę nych. Następne pod względem liczebności są na-
pionowo ustawionych płaskich, stosunkowo wą- grobki w formie płyt – ponad 23% wszystkich 
skich płyt w kształcie prostokąta, rzadziej trapezu – i o formach sarkofagów – prawie 9%. Stele 
lub wysokiego sześcioboku, z górną krawędzią stanowią ok. 4%, krzyże ok. 0,5% wszystkich, 
płaską, czasami półkoliście wypukłą lub wklęsłą, zaś nagrobków o formach amorficznych jest mniej 
albo też smukłych prostopadłościanów, niekiedy niż  1,5%  (Bešlagić  1971,  43-48). 
zwieńczonych czterospadowymi daszkami. Stele Przyjmuje się zazwyczaj, że najstarszym, 
tego ostatniego kształtu bardzo przypominają – niejako wyjściowym typem są nagrobki w for-
a czasami są z nimi wręcz identyczne – nagrobki mie płyt, które pojawiają się na terenie Chorwa-
muzułmańskie, tzw. „nišan”, stąd czasami problem cji i Bośni już w XII w. Nagrobki typu „sanduk” 
w odróżnianiu jednych od drugich, tym bardziej stają się popularne w XIV stuleciu, nagrobki 
że często jedne i drugie znajdują się na tych sa- o formie sarkofagu w końcu XIV i w XV w. 
mych nekropolach (por. Мазалић 1950, 231-241). Krzyże i stele upowszechniać się mają w poło-

Wszystkie opisane typy mogą występować wie XV w., przy czym stele o formach wąskich, 
w różnych wariantach, różniących się między so- smukłych prostopadłościanów dopiero w końcu 
bą cechami drugorzędnymi. Ponadto spotykane XV i w XVI stuleciu, co ma mieć związek 
są nagrobki w postaci nie obrobionych lub tylko z zajęciem Bałkanów przez Turków osmańskich 
wstępnie obrobionych kamieni różnej wielkości, i pojawieniem się nagrobków muzułmańskich 
zarówno leżące, jak i stojące, wydzielane jako („nišan”), do których wąskie stele wydają się na-
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Ryc. 2. Nekropola w Radimlji, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 2. Tombstone cemetery in Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



wiązywać. Jednocześnie cały czas stosowane k. Splitu w Chorwacji (Bešlagić 1971, 74; Kužič 
były wcześniejsze formy nagrobków (por. An- 2001b, 142). Jeszcze późniejsza, jeśli zaliczy-
delić 1984, 490; Bešlagić 2004, 175-176; Lovre- my ją do „stećci”, jest płyta nagrobna z 1626 r., 
nović 2009, 56-61 – tam wcześniejsza literatura). przechowywana obecnie w muzeum w Trogirze 
Powyższa chronologia pojawiania się kolejnych (ryc. 42). Natomiast najstarszy, datowany na pod-
typów „stećci” oparta jest przede wszystkim na stawie znajdującej się na nim inskrypcji, „sanduk”, 
nielicznych (są na ok. 0,5% wszystkich nagrob- pochodzący z 1231 r., znajduje się w Vidoštak 
ków – por. niżej) napisach na nagrobkach oraz w Bośni (Bešlagić 2004, 67), chociaż jak wskaza-
analizie stylistycznej znajdujących się na nich no wyżej, ten typ nagrobka upowszechniać się ma 
przedstawień (te posiada tylko ok. 8,5% „stećci” w XIV w. Z kolei jeden z najmłodszych nagrob-
– por. dalej), w tym zwłaszcza o charakterze he- ków w formie steli datowany napisem, z okolic 
raldycznym, a w przypadku tych najstarszych, Olova w Bośni, został wystawiony w 1589 r. 
w formie płyt, na analogiach zachodnioeuropej- (Bešlagić 1971, 229; 2004, 276). Badania archeo-
skich  (por.  Bešlagić  1982,  71). logiczne prowadzone na nekropoliach ze „stećci”, 

Za najstarszy datowany nagrobek typu „stećci” dotychczas stosunkowo nieliczne, generalnie po-
uważana jest płyta nagrobna żupana Grda, zmar- twierdzają ich chronologię ustaloną w oparciu 
łego między 1151 a 1177 r., obecnie przechowy- o inne kategorie źródeł (por. m.in. Bešlagić 1964; 
wana w muzeum w Trebinje w Bośni (Bešlagić Milošević 1982). Należy jednak podkreślić, że 
1982, 71; 2004, 123; Andelić 1984, 490). Z koń- w przeważającej większości (pomijając nieliczne 
ca XIII w. pochodzi płyta z nekropolii w Crnač nagrobki z inskrypcjami), nie jesteśmy w stanie 
k. Trebinja w Bośni, z napisem informującym, określić bliżej czasu powstania zarówno poje-
że leżący pod nią trzej zmarli żyli za panowania dynczych nagrobków (zwłaszcza pozbawionych 
sławnego księcia Hramka (Bešlagić 2004, 119). napisów i przedstawień, a takich jest większość 
Z kolei jeden z najmłodszych nagrobków w for- – ponad 90%), jak też cmentarzy, na których się 
mie płyty, z datą 1460, znajduje się w Nisku one  znajdują.
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Ryc. 3. Formy nagrobków : 1-12 – płyty; 13-34 – typ „sanduk” 
(wg Bešlagić 1982).

Fig. 3. Types of “ : 1-12 – slabs; 13-34 – type “sanduk” (after 
Bešlagić 1982).

„stećci”

stećci”

Ryc. 4. Formy nagrobków : 1-19 – typ „sljemenjak”; 
20-33 – krzyże; 34-41 – stele (wg Bešlagić 1982).

Fig. 4. Types of “ : 1-19 – type “sljemenjak”; 20-33 – crosses; 
34-41 – steles (afterBešlagić 1982).
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Szacuje się, że ok. 8,5% wszystkich nagrob-
ków określanych jako „stećci” jest zdobionych róż-
nymi motywami rytymi bądź płaskorzeźbionymi, 
przy czym istnieją bardzo duże różnice w propor-
cjach nagrobków zdobionych i nie zdobionych 
między poszczególnymi nekropolami (Bešlagić 
1971, 50; 1982, 130). Najwięcej jest zdobionych 
nagrobków w formie krzyża – ok. 65% wszystkich 
tego typu. Pozostałe typy zdobione były o wiele 
rzadziej. Wśród nagrobków o formach sarkofagu 
zdobionych jest ok. 18,5%, stel – ok. 14,5%, typu 
„sanduk” – 7,5%, a spośród płyt – niecałe 6% 
wszystkich  (Bešlagić  1971,  50). 

Motywy występujące na nagrobkach były 
w różny sposób klasyfikowane (por. Bešlagić 
1982, 131-132). Najczęściej wyróżnia się mo-
tywy geometryczne, bordiury (pasy zdobnicze), 
motywy architektoniczne, motywy astralne (gwiaz-
dy, półksiężyce), krzyże, motywy roślinne, przed-
stawienia zwierząt i ludzi, sceny rodzajowe, w tym 
polowań i walk, narzędzia pracy i broń (por. 
Wenzel 1965, 11-15; Bešlagić 1982, 136-139). 
P. Andelić, odchodząc od podejścia czysto formal-
nego, podzielił występujące na nagrobkach mo-
tywy ogólnie na: religijne, socjalne (określające 

 

Broń na średniowiecznych nagrobkach... 

1

2 3 4

5

6

7

8
9 10

11

12

13

14

15 16
17 18 19

20
21

22

23

24

25 26

27 28
29

30

Ryc. 5. Formy mieczy, sztyletów, szabel itp. z nagrobków (wg Bešlagić 
1982 z uzupełniami).

Fig. 5. Shapes of swords, daggers, sabres, etc depicted on tombstones 
(after Bešlagić 1982 with complements).

Ryc. 6. Przykłady przedstawień mieczy, sztyletów itp. broni na na-
grobkach z terenu Bośni i Hercegowiny: 1 – Kljuna, op. Nevesinje; 
2 – Rudo Polje, op. Gacko; 3 – Bulozi, op. Sarajewo-Stari Grad; 
4 – Dobrak, op. Srebrenica; 5 – Donji Kalimanići, op. Sokolac; 
6 – Trn, op. Široki Brijeg; 7 – Miljevac, op. Nevesinje; 8 – Divovići, 
op. Serebrenica; 9 – Zijemlje, op. Mostar; 10 – Vukovsko, op. Kupres; 
Ključ, op. Gacko (wg Wenzel 1965).

Fig. 6. 
from Bosnia and Herzegovina: 1 – Kljuna, op. Nevesinje; 2 – Rudo 
Polje, op. Gacko; 3 – Bulozi, op. Sarajewo-Stari Grad; 4 – Dobrak, 
op. Srebrenica; 5 – Donji Kalimanići, op. Sokolac; 6 – Trn, op. Široki 
Brijeg; 7 – Miljevac, op. Nevesinje; 8 – Divovići, op. Serebrenica); 
9 – Zijemlje, op. Mostar; 10 – Vukovsko, op. Kupres; Ključ, op. 
Gacko (after Wenzel 1965).

Examples of swords, daggers, etc depicted on tombstones 
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status społeczny zmarłego), przedstawienia tańca 
„kolo”, interpretowanego jako taniec pogrzebowy – 
„taniec śmierci”; przedstawienia figuralne (przed-
stawienia zarówno ludzi, jak i zwierząt); tzw. 
czyste ornamenty (Andelić 1984, 488; por. też 
Lovrenović 2009, s. 62-67). Elementy uzbrojenia 
występują samodzielnie, jako atrybuty postaci  
ludzkich  oraz  w  scenach  polowań.

Poza różnymi motywami zdobniczymi 
i przedstawieniami na nielicznych nagrobkach 
(na ok. 0,5% wszystkich) występują napisy sporzą-
dzane cyrylicą, określaną jako bośniacka („bosan-
ska”), informujące o zmarłych bądź o charakterze 
dewocyjnym (Bešlagić 1982, 423). Na nielicz-
nych znanych z Chorwacji średniowiecznych na-
grobkach w formie płyt, swą formą i chronologią 
odpowiadających „stećci”, znajdują się także napisy 
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w alfabecie łacińskim bądź w głagolicy. Zdaniem je ornamentów i przedstawień. Wszystkie te hi-
Bešlagića (ibidem, 423) nie powinny być one potezy odwołują się w mniejszym lub większym 
z nimi łączone, co wydaje się jednak dyskusyjne. stopniu do różnych aspektów skomplikowanej 

historii oraz zróżnicowania etnicznego i religij-
nego Bałkanów w średniowieczu, zaś ich punk-* * *

„Stećci” stanowią swoisty fenomen w euro- tem wyjścia jest analiza i interpretacja motywów 
pejskiej średniowiecznej obrzędowości pogrze- zdobniczych znajdujących się na nagrobkach (na 
bowej i plastyce sepulkralnej. Wynika to z ich temat średniowiecznej historii Bałkanów, zwłasz-
liczby, formy, znajdujących się na nich przed- cza Bośni i Hercegowiny, zob. m.in. Kurnatow-
stawień i związanej z nimi symboliki, a także ska 1977; Andelić 1984; Miletić 1984; Fenczak, 
z tego, że przeważająca większość znajduje się Wasilewski 1985; Петровић 1995; Skowronek, 
– przynajmniej obecnie – na nekropolach nie- Tanty, Wasilewski 2005 tam dalsza literatura). 
przykościelnych (nieprzycerkiewnych), często od- Pierwsza z hipotez, sformułowana jeszcze 
dalonych  od  terenów  zamieszkałych. w latach 70. XIX w. przez angielskiego arche-

Z tego względu już w XVI w. budziły one ologa Artura Evansa (później znanego przede 
zainteresowanie przebywających na Bałkanach wszystkim z badań w Knossos na Krecie) po 
podróżników z zachodniej Europy, a później jego pobycie w Bośni i Hercegowinie, a później 
również badaczy z innych krajów (por. Bešlagić rozwinięta przez innych badaczy, wiąże „stećci” 
1982, 11-12; 2004, 13; Lovrenović 2009, 19-21). z wyznawcami herezji patareńsko-bogomilskiej, 
Wartym podkreślenia jest, że jednym z pierw- jaka zdobyła wielką popularność na Bałkanach, 
szych, który bliżej zainteresował się nagrobkami zwłaszcza w Bułgarii i Bośni, między XI a XIV w., 
typu „stećci”, był Polak, Aleksander Sapieha, który a której sprzyjali władcy bośniaccy (Evans 1876; 
w l. 1802-1803 odbył podróż po Dalmacji i Bał- Truhelka 1892; Soloviev 1956; 1959; Challet 
kanach. W jej trakcie m.in. obejrzał kilka nekro- 1965; Mandić 1966; Benac 1967; por. też Bešla-
poli w okolicach Stolaca w Hercegowinie, w tym gić 1982; Mužić 2008). Hipoteza „bogomilska”, 
prawdopodobnie największą z nich, w Radimlji, być może z powodu autorytetu Evansa, stała 
w znajdujących się tam nagrobkach dopatrując się bardzo popularna, chociaż już w latach 30. 
się wpływów celtyckich, egipskich i partyjskich XX w. zdawano sobie sprawę, że nie wszystkie 
(Sapieha  1811,  188-195). „stećci” można wiązać z bogomiłami (por. Molé 

Podejmowane od ponad 200 lat próby wy- 1961,  136).
jaśnienia fenomenu, jakim są „stećci”, doprowadziły Druga hipoteza łączy „stećci” z Wołochami 
do sformułowania kilku hipotez na temat ich ge- (w źródłach średniowiecznych i nowożytnych okre-
nezy, charakteru oraz symboliki pokrywających ślanych jako „Vlasi”, „Morlaci”, „Mavrovlasi”), 
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Ryc. 7. Nagrobek z przedstawieniem miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 7. Tombstone with depiction of sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



a więc potomkami częściowo zromanizowanej pier-
wotnej ludności Dalmacji i Bałkanów (Ilirów i Tra-
ków), jaka miała przetrwać do średniowiecza na 
pograniczu Serbii, Rumunii i Bułgarii, skąd roz-
poczęła w XII w. wędrówki w różnych kierunkach, 
docierając m.in. do Bośni i Chorwacji, a także 
Macedonii, Grecji, Rumunii oraz w polskie i ru-
skie Karpaty (m.in. Wenzel 1962; Milošević 1991; 
Mandić 1966; por. też Bešlagić 1982; Mužić 2009; 
Vemić  2011). 

Z kolei wśród większości badaczy z Bośni 
i Hercegowiny zajmujących się tą problematyką, 
których najwybitniejszym przedstawicielem jest 
Š. Bešlagić, przeważa pogląd, że „stećci”, zarówno 
w swej formie, jak i symbolice znajdujących się 
na nich przedstawień i motywów zdobniczych, 
są oryginalnym wytworem kultury słowiańskiej 
ludności średniowiecznej Bośni, wolnym od wpły-
wów i wzorów zewnętrznych (Bešlagić 1982; por. 
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Ryc. 8. Przykłady przedstawień mieczy, tarcz i innej broni na 
nagrobkach z Czarnogóry (1) oraz Bośni i Hercegowiny (2-6,8-14) i 
Serbii (7): 1 – Glisnica, op. Pljevla; 2 – Gvozno, op. Kalinovik; 3 – 
Bakići, op. Olovo; 4 – Trn, op. Široki Brijeg; 5 – Ulog, op. Kalinovik; 6 
– Podlipnik, op. Ilijaš; 7 – Rogačica, op. Bajina Bašta; 8 – Brajičevići, 
op. Gacko; 9 – Trebinje, op. Trebinje; 10 – Mala Gostilja, op. Višegrad; 
11 – Bijača, op. Ljubuški; 12 – Obalj, op. Kalinovik; 13 – Borje, op. 
Foča; 14 – Taleža, op. Trebinje (wg Wenzel 1965).

Fig. 8. 
tombstones from Montenegro (1), Bosnia and Herzegovina (2-6,8-
14), Serbia (7): 1 – Glisnica, op. Pljevla; 2 – Gvozno, op. Kalinovik; 
3 – Bakići, op. Olovo; 4 – Trn, op. Široki Brijeg; 5 – Ulog, op. 
Kalinovik; 6 – Podlipnik, op. Ilijaš; 7 – Rogačica, op. Bajina Bašta; 
8 – Brajičevići, op. Gacko; 9 – Trebinje, op. Trebinje; 10 – Mala 
Gostilja, op. Višegrad; 11 – Bijača, op. Ljubuški; 12 – Obalj, op. 
Kalinovik; 13 – Borje, op. Foča; 14 – Taleža, op. Trebinje (after Wenzel 
1965).

Examples of swords, shields and other weapon depicted on 

Ryc. 9. Przykłady przedstawień tarcz na nagrobkach z Bośni i Her-
cegowiny (1,5,7-14,16-18) oraz Chorwacji (2-4,6,15,19-20): 1 – Lju-
binje, op. Ljubinje; 2 – Ošlje, op. Dubrovačko Primorje; 3 – Slivno 
Ravno, op. Slivno; 4 – Mlini, op. Żupa Dubrovačka; 5 – Ravno, op. 
Trebinje; 6 – Blizna, op. Marina; 7 – Srdevići, op. Gacko; 8 – Presjeka, 
op. Nevesinje; 9 – Veličani, op. Trebinje; 10 – Miholjače, op. Gacko; 
11 – Njeganovići, op. Bileča; 12 – Miholjače, op. Gacko; 13 – 
Lazarići, op. Brčko; 14 – Ubosko, op. Ljubinje; 15 – Trsteno, op. 
Tuhelj; 16 – Miholjače, op. Gacko; 17 – Lazarići, op. Brčko; 18 – 
Boljuni, op. Stolac; 19 – Buići, op. Żupa Dubrovačka; 20 – Pokrovnik, 
op. Drniš (wg Wenzel 1965; Kužič 2007).

op. 

Fig. 9. 
and Herzegovina (1,5,7-14,16-18) and Croatia (2-4,6,15,19-20): 1 – 
Ljubinje, op. Ljubinje; 2 – Ošlje, op. Dubrovačko Primorje; 3 – Slivno 
Ravno, op. Slivno; 4 – Mlini, op. Żupa Dubrovačka; 5 – Ravno, 
Trebinje; 6 – Blizna, op. Marina; 7 – Srdevići, op. Gacko; 8 – Presjeka, 
op. Nevesinje; 9 – Veličani, op. Trebinje; 10 – Miholjače, op. Gacko; 
11 – Njeganovići, op. Bileča; 12 – Miholjače, op. Gacko; 13 – 
Lazarići, op. Brčko; 14 – Ubosko, op. Ljubinje; 15 – Trsteno, op. 
Tuhelj; 16 – Miholjače, op. Gacko; 17 – Lazarići, op. Brčko; 18 – 
Boljuni, op. Stolac; 19 – Buići, op. Żupa Dubrovačka; 20 – Pokrovnik, 
op. Drniš (after Wenzel 1965; Kužič 2007).

Examples of shields depicted on tombstones from Bosnia 
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też Zorić 1984). Jednocześnie jednak coraz czę-
ściej formułowane są koncepcje rozpatrujące fe-
nomen, jakim są „stećci”, na szerokim tle euro-
pejskim. Widzi się w nich specyficzny przejaw 
kultury feudalnej Bośni, powstały z połączenia 
lokalnych tradycji z rycerską kulturą zachodnio-
europejską, zaś motywy zdobnicze i przedsta-
wienia na nagrobkach interpretowane są przede 
wszystkim jako treści heraldyczne i symbole 
chrześcijańskie (por. Miletić 1982; Lovrenović 
2009;  Uglešic,  Vučić  2014). 

Na koniec można wspomnieć o pojawia-
jących się ostatnio poglądach, jakoby „stećci” 
stanowiły świadectwo przetrwania do schyłku 
średniowiecza (do podboju tureckiego) wśród 



Chorwatów i Serbów zamieszkujących Bośnię 
i Hercegowinę tradycyjnych słowiańskich wie-
rzeń pogańskich i interpretowaniu w tym duchu 
znajdujących się na nich motywów, symboli 
i scen rodzajowych (np. Kužič 2002; Viduša 
2014). Pomysły te wydają się mocno dyskusyjne. 
Z drugiej jednak strony warto zwrócić uwagę, 
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Ryc. 10. Przykłady przedstawień tarcz na nagrobkach z Chorwacji 
(1,13-14, 26-28) oraz Bośni i Hercegowiny (2-12,15-24) i Czarno-
góry (25): 1 – Topolo, op. Dubrovačko Primorje; 2 – Avtovac, op. 
Gacko; 3 – Ravno, op. Trebinje; 4 – Trebijovi, op. Trebinje; 5 – Zvirići, 
op. Ljubuški; 6 – Prapratnica, op. Neum; 7 – Miruše, op. Bileća; 
8 – Vranjevo Selo, op. Neum; 9 – Boljuni, op. Stolac, 10 – Radmi-
lovića Dubrave, op. Bileća; 11– Bare, op. Posušje; 12 – Radmilovića 
Dubrave, op. Bileća; 13 – Čepikuće, op. Dubrovačko Primorje; 
14 – Stupa, op. Dubrovačko Primorje; 15 – Gacko, op. Gacko; 
16 – Bratać, op. Nevesinje; 17 – Gradac, op. Gradac; 18 – Boljuni, 
op. Stolac; 19 – Čvaljina, op. Trebinje; 20 – Blagaj, op. Mostar; 
21 – Obalj, op. Kalinovik; 22 – Vranjevo Selo, op. Neum; 23 – Borje, 
op. Foča; 24 – Gorica, op. Grude; 25 – Vrulja, op. Plevlja; 26 – Nisko, 
op. Split; 27 – Donja Brela, op. Brela; 28 – Tućepi, op. Tućepi (wg 
Wenzel 1965).

Fig. 10. Examples of shields depicted on tombstones from Croatia 
(1,13-14, 26-28), Bosnia and Herzegovina (2-12,15-24) and 
Montenegro (25): 1 – Topolo, op. Dubrovačko Primorje; 2 – Avtovac, 
op. Gacko; 3 – Ravno, op. Trebinje; 4 – Trebijovi, op. Trebinje; 
5 – Zvirići, op. Ljubuški; 6 – Prapratnica, op. Neum; 7 – Miruše, 
op. Bileća; 8 – Vranjevo Selo, op. Neum; 9 – Boljuni, op. Stolac, 
10 – Radmilovića Dubrave, op. Bileća; 11– Bare, op. Posušje; 12 – 
Radmilovića Dubrave, op. Bileća; 13 – Čepikuće, op. Dubrovačko 
Primorje; 14 – Stupa, op. Dubrovačko Primorje; 15 – Gacko, op. 
Gacko; 16 – Bratać, op. Nevesinje; 17 – Gradac, op. Gradac; 18 – 
Boljuni, op. Stolac; 19 – Čvaljina, op. Trebinje; 20 – Blagaj, op. 
Mostar; 21 – Obalj, op. Kalinovik; 22 – Vranjevo Selo, op. Neum; 
23 – Borje, op. Foča; 24 – Gorica, op. Grude; 25 – Vrulja, op. Plevlja; 
26 – Nisko, op. Split; 27 – Donja Brela, op. Brela; 28 – Tućepi, 
op. Tućepi (after Wenzel 1965).
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że już jakiś czas temu Š. Bešlagić, jako swoistą 
analogię do „stećci”, wskazywał „baby pruskie”, 
czyli kamienne rzeźby przedstawiające postacie 
ludzkie z rogami do picia, znane z północno-
wschodniej Polski (Bešlagić 1982, 284; na temat 
„bab pruskich” zob. Łapo, Białuński 2007), zaś 
większość motywów i symboli znajdujących się 
na tzw. Światowidzie ze Zbrucza (na temat 
tego ostatniego zob. Komar, Chamajko 2013 – 
tam wcześniejsza literatura) ma swoje ścisłe 
odpowiedniki  na  nagrobkach  bośniackich.

* * *
Jednym z najczęściej pojawiających się 

motywów na nagrobkach typu „stećci” jest broń. 
Według Š. Bešlagića spotkać ją można na ok. 
600 nagrobkach (Bešlagić 1982, 238; 2004, 93), 
co wydaje się jednak liczbą znacznie zaniżoną, 
nawet jeśli uwzględnimy tylko te, na których 
broń jest głównym motywem. Z opublikowane-
go przez tegoż autora katalogu nagrobków typu 
„stećci” (Bešlagić 1971) uzupełnionego o infor-
macje z innych publikacji (m.in. Wenzel 1965; 
Kužič 2001a; 2001b; 2007; Lovrenović 2009) 
wynika, że przedstawienia broni występują na 
nekropolach w 578 miejscowościach, w tym 
438 z terenu Bośni i Hercegowiny, 72 w Chor-
wacji, 31 w Serbii i 29 w Czarnogórze, przy 
czym w niektórych z nich jest więcej niż jeden  
cmentarz. 

Pomimo tak dużej liczby nagrobków z przed-
stawieniami broni nie poświęcano im do tej pory 
zbyt wiele uwagi, chociaż już w l. 40. XX w. 
V. Ćurčić uznał je za ważne źródło ikonograficz-
ne do badań nad militariami i niektóre z nich 
wykorzystał w swej pracy na temat średnio-
wiecznego uzbrojenia w Bośni i Hercegowinie 
(Ćurčić 1944). Najczęściej przedstawienia broni 
omawiano bardzo ogólnie, przy okazji klasyfiko-
wania motywów występujących na nagrobkach, 
ograniczając się do wyliczenia jej rodzajów, ewen-
tualnie kombinacji, w jakich się broń pojawia 
(samodzielnie, w towarzystwie innych motywów 
i przedstawień itp.). Natomiast w warstwie in-
terpretacyjnej poprzestawano zazwyczaj na ogól-
nych stwierdzeniach, że nagrobki, na których 
przedstawiono militaria, związane są z warstwą 
możnych (rycerstwa) i podobnie jak sceny po-
lowań, walk i turniejów wskazują na pozycję 
i status społeczny zmarłych (por. Soloviev 
1956; Wenzel 1965; Benac 1967; Bešlagić 1982, 
2004; Uglešic, Vučić 2014). Sięgano również do 
nich przy okazji badań nad heraldyką bośniacką 
(np. Soloviev 1954; Andelić 1964; Wenzel 1966) 
i stosunkami społecznymi w średniowiecznej Bośni 
(Miletić  1982). 
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Ryc. 11. Nagrobek z przedstawieniem miecza, tarczy i łuku. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 11. Tombstone with depiction of sword, shield and bow. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 12. Nagrobek z przedstawieniem postaci ludzkiej z mieczem. 
Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 12. Tombstone with depiction of human figure with sword. 
Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 13. Przykłady przedstawień postaci ludzkich z bronią na na-
grobkach z Bośni i Hercegowiny (1-4,6-7,9) oraz Czarnogóry (5,12) 
i Chorwacji (8,10-11): 1 – Suvodanje, op. Valjero; 2 – Bileća, op. 
Bileća; 3 – Hrušta, op. Nevesinje; 4 – Konjsko, op. Trebinje; 5 – 
Pareški Do, op. Nikšič; 6 – Potoci, op. Mostar; 7 – Gornje Ravno, 
op. Kupres; 8 – Cista, op. Imotski; 9 – Humilišani, op. Mostar; 10-11 – 
Pasičina, op. Orebić; 12 – Novakovići, op. Žabljak (wg Wenzel 1965).

Fig. 13. Examples of human figures with weapon depictions on 
tombstones from Bosnia and Herzegovina (1-4,6-7,9), Montenegro 
(5,12) and Croatia (8,10-11): 1 – Suvodanje, op. Valjero; 2 – Bileća, op. 
Bileća; 3 – Hrušta, op. Nevesinje; 4 – Konjsko, op. Trebinje; 5 – Pareški 
Do, op. Nikšič; 6 – Potoci, op. Mostar; 7 – Gornje Ravno, op. Kupres; 
8 – Cista, op. Imotski; 9 – Humilišani, op. Mostar; 10-11 – Pasičina, 
op. Orebić; 12 – Novakovići, op. Žabljak (after Wenzel 1965).
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Jako źródło do badań nad historią uzbroje- jących się na nich przedstawień jako źródła do 
nia przedstawienia na nagrobkach, poza wspom- badań nad uzbrojeniem w średniowiecznej Eu-
nianym V. Ćurčićem, wykorzystał – jednak w bar- ropie. Ich pomijanie nie wydaje się wynikać 
dzo ograniczonym zakresie – G. A. Škrivanič jedynie z problemów językowych (prace na te-
w opublikowanej w 1957 r. pracy poświęconej mat „stećci” publikowane były w większości po 
uzbrojeniu w średniowiecznej Serbii, Bośni i po- chorwacku i serbsku), gdyż np. nie uwzględnił 
łudniowej Dalmacji (Шкриванић 1957). Również ich także M. Slivka, piszący o nagrobkach z przed-
w skromnym zakresie, jako jedna z kategorii źró- stawieniami broni z Europy przy okazji rozważań 
deł ikonograficznych, „stećci” zostały uwzględnione nad symboliką broni i uzbrojenia, chociaż np. 
w dwu monografiach poświęconych militariom wymienił kilka nagrobków z mieczami z Polski 
średniowiecznym z Bośni i Hercegowiny autor- (por.  Slivka  2002,  597).
stwa M. Sijarića (2004; 2014). Przy czym Škri-
vanič, preferujący zresztą przedstawienia malar- * * *
skie (ikony, freski w cerkwiach) i iluminacje Broń, jakiej przedstawienia znajdują się na 
w kodeksach, ikonografię traktował jako pełno- „stećci”, to: miecz i inne rodzaje broni białej (szty-
prawne źródło do badań nad uzbrojeniem średnio- lety, szable itp.), tarcza, tarcza łącznie z mieczem, 
wiecznym, w tym jego typologią i chronologią. łuk ze strzałą, broń drzewcowa (włócznia, kopia), 
Natomiast według Sijarića w oparciu o źródła topór bądź czekan, rzadziej buzdygan lub buława 
ikonograficzne, z uwagi na schematyzm przed- (Bešlagić 1982, 233; 2004, 93-94). Wydaje się, 
stawień, można jedynie prowadzić rozważania że na przedstawieniach postaci ludzkich w nie-
na temat sposobu użycia i popularności poszcze- których scenach rodzajowych można się również 
gólnych  rodzajów  broni. dopatrzyć uzbrojenia ochronnego, przede wszyst-

Spośród publikacji poświęconych samym kim na głowach jeźdźców – hełmów zwień-
przedstawieniom broni jako takiej można wy- czonych pióropuszami, być może posiadających 
mienić właściwie jedynie trzy stosunkowo nie- również zasłony. Jednak z uwagi na ich sche-
wielkie artykuły K. Kužiča dotyczące tarcz, matyczność i zwykle zły stan zachowania na-
mieczy oraz broni drzewcowej, łuku i strzał na grobków trudno coś więcej na ten temat wnio-
późnośredniowiecznych nagrobkach z kontynen- skować. Być może również niektóre z siekier 
talnej części Dalmacji, w których uwzględnio- i różnego rodzaju zakrzywione ostrza przedsta-
no również takie przedstawienia na kilku „stećci” wiane na nagrobkach a uznawane za narzędzia 
z  tego  terenu  (Kužič  2001a;  2001b;  2007). pracy (por. Kužič 1999, 177-178) również na-

Należy podkreślić, że nagrobkami typu „stećci” leżałoby  traktować  jako  broń. 
interesowali się przede wszystkim badacze z byłej Wyobrażenia broni mogą występować sa-
Jugosławii. Historycy i archeolodzy z innych kra- modzielnie, w towarzystwie innymi motywów 
jów nie próbowali raczej wykorzystywać znajdu- (przedmiotów, symboli, postaci ludzkich, orna-
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Ryc. 14. Nagrobek z przedstawieniem postaci ludzkich tańczących 
„kolo”, w tym jednej z mieczem. Podgora, op. Podgora, Chorwacja.
Fot. M. Florek.

Fig. 14. Tombstone with depiction of human figures dancing “kolo”, 
icluding one with the sword. Podgora, op. Podgora, Chorwacja. 
Photo by M. Florek.

Ryc. 15. Nagrobek z przedstawieniem broni (łuk, miecz, tarcza) obok 
postaci ludzkich. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. 
M. Florek.

Fig. 15. Tombstone with depiction of weapon (bow, sword, shield) 
near to the human figures. Podgora, op. Podgora, Chorwacja. Photo 
by M. Florek.
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Ryc. 16. Nagrobek z przedstawieniem tarczy i miecza. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 16. Tombstone with depictions of shield and sword. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Photo by M. Florek.

Ryc. 17. Nagrobek z przedstawieniem tarczy i miecza. Radimlja, op. 
Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 17. 
Stolac, Bośnia i Hercegowina. Photo by M. Florek.

Tombstone with depictions of shield and sword. Radimlja, op. 

Ryc. 18. Nagrobek (wysoki „sanduk”) z przedstawieniem broni (łuk, 
miecz i tarcza) obok postaci ludzkiej. Radimlja, op. Stolac, Bośnia 
i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 18. Tombstone (high “sanduk”) with depiction of weapon (bow, 
sword, shield) near to the human figure. Radimlja, op. Stolac, Bosnia 
and Herzegovina. Photo by M. Florek.



mentów itd.) lub też w scenach polowań, walk, topory, czekany, buławy i buzdygany najczęściej 
turniejów a nawet tańca „kolo”. Najczęściej spo- spotkać można na nagrobkach w Bośni. Łuk ze 
tykane są na nagrobkach w formie płyt typu strzałą jest spotykany najliczniej na nagrobkach 
„sanduk” i sarkofagowych, rzadziej na krzyżach z Hercegowiny, dość często również występuje 
i stelach. Co interesujące, również na starych w Czarnogórze i Bośni, sporadycznie w Serbii 
nagrobkach muzułmańskich „nišan”, zwłaszcza i Chorwacji. Sceny polowań, walk i turniejów 
na cmentarzach sąsiadujących z nekropolami ze występują najliczniej na nagrobkach z Bośni 
„stećci”, występują często takie same przedsta- i Hercegowiny, o wiele rzadsze są w Serbii, 
wienia broni, zwłaszcza szabel. W przypadku na- Czarnogórze i Dalmacji, przy czym w przypadku 
grobków typu wysoki „sanduk” i o formie sarko- tej ostatniej znane są tylko z jej kontynentalnej 
fagu bardzo często na jednej ścianie przedstawiona części, tzw. Zagórza („Zagorie”) (Bešlagić 2004, 
jest tylko broń, zaś na sąsiedniej broń w towa- 88-90).
rzystwie postaci ludzkich i symboli bądź scena 
rodzajowa,  w  której  broń  występuje. Miecze 

Spośród różnych rodzajów broni przedstawia- Miecze są rodzajem broni występującym 
nej na nagrobkach najliczniej spotykane są tarcze bardzo często na nagrobkach. Ich przedstawie-
z mieczami, same tarcze, następnie same mie- nia pojawiają się prawdopodobnie już w XIII w. 
cze. Tego typu przedstawienia występują przede i występują przez cały okres wznoszenia „stećci”, 
wszystkim na terenie Hercegowiny i w Dalmacji. przynajmniej do początków XVI stulecia. Podob-
Z kolei broń drzewcowa (włócznie, kopie) oraz nie jak inne motywy przedstawiane są zazwyczaj 
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Ryc. 19. Nagrobek („sljemenjak”) z przedstawieniem miecza, tarczy 
i postaci ludzkiej. Cista, op. Imotski, Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 19. Tombstone (“sljemenjak”) with depiction of sword, shield 
and human figure. Cista, op. Imotski, Croatia. Photo by M. Florek.

Ryc. 20. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem sztyletów. Boljuni, op. 
Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 20. Grave slabe with depiction of daggers. Boljuni, op. Stolac, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



bardzo schematycznie, bez szczegółów, w wię-
kszości również bez oddania właściwych propor-
cji między poszczególnymi elementami (a także 
między nimi a innymi przedmiotami bądź ludź-
mi, jeśli im towarzyszą). Niekiedy utrudnia to 
określenie, czy mamy do czynienia z mieczem 
czy też sztyletem bądź innym rodzajem broni 
białej. 

Miecze przedstawiane na nagrobkach to za-
zwyczaj egzemplarze o długich, równomiernie 
zwężających się głowniach przechodzących w ostro 
zakończony sztych bądź o głowniach o ostrzach 
na całej długości prawie równoległych lub nie-
znacznie zwężających się, zakończone trójkąt-
nym lub półokrągłym sztychem (ryc. 5:1-14). 
Jedynie w nielicznych przypadkach głownie mają 
zaznaczone zbrocze bądź grań. Z uwagi na kształt 
i proporcje głowni mieszczą się one w typach 
XIII-XX mieczy wg klasyfikacji E. Oakeshota 
(por.  Kužič  2001b,  135-145). 

Jelce mieczy są zazwyczaj proste, czasem 
z zagiętymi ku dołowi zakończeniami, rzadziej 
łukowato wygięte ku dołowi bądź ku górze, 
z zakończeniami zwężającymi się bądź pogrubio-
nymi (przypominając style 3, 4, 6-9, 11 jelców 
wg E. Oakeshotta). Czasami jelce zakończone 
są tarczkami bądź gałkami, przedstawionymi 
w sposób identyczny jak głowice rękojeści. 
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Ryc. 21. Nagrobek (niski „sanduk”) z przedstawieniem tarczy i szabli. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 21. Tombstone (low “sanduk”) with depiction of shield and sabre. Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 22. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Mu-
zeum Miejskie w Trogirze, op. Trogir, Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 22. Grave slabe with depiction of shield and sword. Town 
Museum in Trogir, op. Trogir, Croatia. Photo by M. Florek.



Spotyka się też jelce wygięte w płaszczyź- Miecze, jeśli są jedynym rodzajem przed-
nie poziomej w kształcie litery S (typ 12 wg stawień na nagrobku, występują zazwyczaj po-
E.  Oakeshotta). jedynczo. Przykładami mogą być miecze na na-

Głowice rękojeści mają najczęściej formę grobkach w formie płyt z cmentarzy w Kljuna, 
1okrągłych lub spłaszczonych gałek, rzadziej kształt op. Nevesinje (BiH)  (ryc. 6:1), Rudo Polje, 

zbliżony do półkuli lub są pięcioboczne w prze- op. Gacko (BiH) (ryc. 6:2), na niskim „sanduku” 
kroju. Wydają się być najbliższe typom B, B1, z Bulozi, op. Sarajevo-Stari Grad (BiH) (ryc. 6:3), 
F, G, H, I, J oraz R wg typologii E. Oakeshotta, na nagrobku w formie sarkofagu z Dobrak, op. 
chociaż z uwagi na schematyzm przedstawień Srebrenica (BiH) (ryc. 6:4), czy też płycie z ne-
trudno je jednoznacznie klasyfikować. Stosunko- kropoli w Boljuni, op. Stolac (BiH) (ryc. 7). Rza-
wo duże wymiary rękojeści w stosunku do dłu- dziej mamy do czynienia z sytuacjami, gdy na 
gości głowni zauważalne na niektórych przed- nagrobku jest para mieczy. Wtedy miecze przed-
stawieniach mieczy mogą sugerować, że mamy stawione są symetrycznie, równolegle do siebie, 
do czynienia z egzemplarzami dwuręcznymi (por. tak jak np. na nagrobku z nekropoli w Donji 
Bešlagić 1982, 223), co jednak, z uwagi na wspo- Kalimanići, op. Sokolac (BiH) (ryc. 6:5), bądź 
minaną już schematyczność większości przedsta- skierowane ostrzami ku sobie, tak jak na jednym 
wień,  wydaje  się  dyskusyjne. z nagrobków z nekropoli „Vinograd” w Cista, 

Miecze mogą występować jako jedyny op. Imotski (H), obecnie w Muzeum Archeolo-
motyw na płytach nagrobnych bądź ścianach gicznym w Splicie. Taki ich układ wskazuje, po-
nagrobków pozostałych typów: „sanduk”, sarkofa- dobnie jak linia bądź bordiura dzieląca nagrobek 
gowych, w formie krzyży i stel, wspólnie z inny- na dwie części, że pochowano tam dwie osoby 
mi motywami, w tym bronią innego rodzaju, (por. Bešlagić 1971, 175). Miecze skrzyżowane 
bądź  też  jako  atrybut  w  scenach  rodzajowych. znane są tylko z jednego nagrobka w formie krzy-
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Ryc. 23. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 23. Grave slabe with depiction of shield. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

1 Przy nazwach miejscowości podano gminę (općine – op.), która jest podstawową jednostką terytorialną w państwach byłej 
Jugosławii, i aktualną przynależność państwową, w tym ostatnim przypadku stosując następujące skróty: Bośnia i Hercego-
wina – BiH, Chorwacja – H, Czarnogóra – MN, Serbia – SR.



ża z miejscowości Trn, op. Široki Brijeg (BiH) rąk trzymających miecze, z punktu widzenia tre-
(ryc. 7:6), chociaż z uwagi na schematyczność ści przedstawień, ich symboliki, istotniejsza jest 
przedstawienia i zły stan zachowania trudno jed- jednak broń. Najczęściej trzymająca miecz ręka 
noznacznie stwierdzić, czy są to rzeczywiście przedstawiona jest w całości, tzn. od ramienia do 
miecze czy może raczej krzyże. Jeszcze wię- dłoni, zgięta w łokciu, rzadziej wyprostowana. 
ksze wątpliwości budzi przedstawienie na bocz- Przedstawienia takie znamy np. z nekropoli 
nej ścianie „sanduka” z nekropoli w Miljevac, w miejscowościach Glisnica, op. Pljevlja (MN) 
op. Nevesinje (BiH) (ryc. 6:7), na którym według (ryc. 8:1), Gvozno, op. Kalinovik (BiH) (ryc. 8:2), 
M. Wenzel znajduje się pięć mieczy (Wentzel Bakići, op. Olovo (BiH) (ryc. 8:3), Trn, op. Široki 
1965, 233). Wydaje się raczej, że mamy tu do Brijeg (BiH) (8:4). Spotykane są również przed-
czynienia z mocno uproszczonym motywem ar- stawienia ręki trzymającej miecz za głownię, np. 
kadowym, tym bardziej że sama autorka przed- na nagrobkach z miejscowości Ulog, op. Kali-
stawienie to umieszcza również w grupie mo- novik (BiH) (ryc. 8:5) i Podlipnik, op. Ilijaš 
tywów  architektonicznych  (ibidem,  83). (ryc. 8:6), bądź samych dłoni dzierżących miecz 

Rzadsze niż przedstawienia samych mieczy – m.in. na „stećci” z cmentarzy w miejscowoś-
są miecze trzymane przez ręce. Chociaż ręka ciach Rogačica, op. Bajina Bašta (SR) (ryc. 8:7), 
traktowana jest przez większość badaczy jako Brajčevići, op. Gacko (BiH) (ryc. 8:8), a także 
odrębna kategoria motywów występujących na samych dłoni obok mieczy, jak np. na nagrobkach 
nagrobkach (por. Wenzel 1965, 291-293; Bešlagić z okolic Trebinje, op. Trebinje (BiH) (ryc. 8:9), czy 
1982, 131-132), to wydaje się, że w przypadku z  Mala  Gostilja,  op.  Višegrad  (BiH)  (ryc.  8:10).
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Ryc. 24. Nagrobek („sanduk”) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 24. Tombstone (“sanduk”) with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.
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Ryc. 25. Nagrobek („sanduk”) z przedstawieniem tarczy. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 25. Tombstone (“sanduk”) with depiction of shield. Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 26. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 26. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.
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Ryc. 27. Nagrobek (niski „sanduk”) z przedstawieniem tarczy i miecza. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 27. Tombstone (low “sanduk”) with depiction of shield and sword. Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 28. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 28. Grave slabe with depiction of shield. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



Częstszymi od przedstawień samych mieczy 
i mieczy trzymanych przez ręce są te, gdzie 
mamy połączenie miecza i tarczy. Może to być 
miecz przedstawiony pionowo bądź ukosem i le-
żąca na nim tarcza (ryc. 9:7,10,12-19, 10:1-10,13-
24,26-28, 16, 24, 26-27, 30-35) lub miecz leżą-
cy pionowo bądź ukosem na tarczy (ryc. 9:2-3, 
10:25), czasami miecz leżący obok tarczy. Jeszcze 
rzadsze są sytuacje, gdy leżący pod lub na tarczy 
miecz jest trzymany przez rękę, tak jak np. na 
płytach z Bijača, op. Ljubuški (BiH) (ryc. 8:11) 
i Obalj, op. Kalinovik (BiH) (ryc. 8:12). Nato-
miast do zupełnych wyjątków należą przedsta-
wienia, na których są miecz, tarcza i pas, a więc 
komplet atrybutów rycerskich. Tego typu przed-
stawienie znane jest z jednego nagrobka w for-
mie płyty z miejscowości Nisko, op. Klis (H) 
(ryc. 10:26). 

Zazwyczaj przedstawienia mieczy i tarcz 
występują pojedynczo, ale znane są też takie, 
gdzie mamy dwie tarcze i dwa miecze, tak jak 
np. na nagrobku z miejscowości Blizna, op. Ma-
rina  (H)  (por.  Kužič  2001b,  134-135  i  Abb.2). 

W niektórych sytuacjach przedstawieniom 
mieczy bądź mieczy i tarcz mogą towarzyszyć 
inne rodzaje broni – przede wszystkim łuk ze 
strzałą. Przykładami mogą być amorficzny na-
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Ryc. 29. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy. Boljuni, op. 
Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 29. Grave slabe with depiction of shield. Boljuni, op. Stolac, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 30. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 30. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



153Broń na średniowiecznych nagrobkach... 

Ryc. 31. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 31. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 32. Nagrobek („sanduk”) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 32. Tombstone (“sanduk”) with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.
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Ryc. 33. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 33. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 34. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 34. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



grobek z Borje, op. Foča (BiH), na którym obok z Suvodanje, op. Valjevo (SR), gdzie na węższej 
tarczy i leżącego na niej miecza przedstawiono ścianie znajduje się postać ludzka trzymająca 
napięty łuk ze strzałą (ryc. 8:13), bądź płyta na- miecz skierowany sztychem ku dołowi (ryc. 13:1) 
grobna z Taleža, op. Trebinje (BiH), na której i nagrobka z okolic Bileća, op. Bileća (BiH) – 
symetrycznie rozmieszczono, oddzielone piono- obecnie w Muzeum Narodowym w Sarajewie – 
wą linią, z jednej strony miecz z leżącą na nim na którym przedstawiona jest postać z mieczem 
tarczą, z drugiej zaś napięty łuk ze strzałą skie- wzniesionym  do  góry  (ryc.  13:2). 
rowaną ku dołowi (ryc. 8:14), lub też nagrobek Nieco częstsze są nagrobki przedstawiające 
z wymienianej już nekropoli w Boljuni, z mie- stojącą postać ludzką trzymającą miecz i tarczę. 
czem, leżącą na nim tarczą i niewielkim napiętym Mamy tu dwa warianty takich przestawień: pierw-
łukiem ze strzałą skierowaną w prawo (ryc. 11). szy, gdy postać ludzka trzyma miecz, skierowany 
Rzadsze są te, na których obok miecza i tarczy ku górze lub w dół, w jednej ręce, w drugiej zaś 
mamy topór bądź włócznię, zaś do wyjątków tarczę (ryc. 13:3-9), i drugi, rzadszy, gdy miecz 
należy nagrobek z miejscowości Stepanje, op. i tarcza trzymane są w jednej ręce, druga zaś 
Lajkovac (SR), na którym, poza innymi orna- podniesiona jest do góry, być może w geście 
mentami, obok miecza przedstawiono kopię, łuk zwycięstwa (ryc. 13:10-11). Wyjątkowy charak-
i  topór  (Bešlagić  1971,  418). ter ma natomiast przedstawienie na nagrobku 

Nagrobki, na których głównym motywem – sarkofagowym z nekropoli „Kod jezera” w No-
co nie oznacza, że zawsze przedstawionym cen- vakovići, op. Žabljak (MN), na którym znajdu-
tralnie – jest postać ludzka trzymająca miecz, są je się postać ludzka trzymająca w prawej ręce 
stosunkowo nieliczne. Przykłady tego typu przed- miecz i tarczę, lecz ręka ta jest odcięta od tuło-
stawień znamy m.in. z nekropolii w Boljuni wia  (ryc. 13:12).
(ryc. 12), gdzie na jednej z płyt znajduje się po- Przedstawienia mieczy występują również 
stać ludzka trzymająca za rękojeść przypięty do bardzo często w różnego rodzaju scenach ro-
pasa krótki miecz, a w drugiej, uniesionej ku dzajowych umieszczanych na nagrobkach typu 
górze ręce, nieokreślony kolisty przedmiot – być „sanduk” i sarkofagowych, na ich bocznych ścia-
może wieniec. Postacie ludzkie trzymające w rę- nach. Są to przede wszystkim sceny polowań, 
kach miecze znane są również np. z nagrobka turniejów, przedstawienia jeźdźców. Postacie uka-
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Ryc. 35. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem tarczy i miecza. Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 35. Grave slabe with depiction of shield and sword. Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.



zane w takich scenach trzymają zazwyczaj miecze 
w dłoniach bądź mają je przypięte do pasa. Poza 
mieczami w scenach takich bywają przedstawia-
ne inne rodzaje broni, przede wszystkim włócz-
nie lub kopie, a także tarcze i łuki. Postacie 
trzymające miecze bywają też ukazane w sce-

2nach tańca „kolo” , jak np. na przedstawieniu na 
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Ryc. 36. Przykłady przedstawień postaci ludzkich z bronią (1-6) 
i włóczni (7-13) na zabytkach z Bośni i Hercegowiny (1-2,5,7-11,13), 
Czarnogóry (3-4) i Serbii (6,12): 1-2 – Diklići, op. Trebinje; 
3 – Riječani, op. Nikšič; 4 – Nikšič, op. Nikšič; 5 – Fatnica, op. Bileća; 
6 – Izbičanj, op. Prijepolje; 7 – Moguše, op. Olovo; 8 – Križevići, op. 
Olovo; 9 – Banjevići, op. Bratunac; 10 – Brana Baciči, op. Bratunac; 
11 – Bačići, op. Bratunac; 12 – Dokmir, op. Ub; 13 – Banja Koviljača 
(wg Wenzel 1965).

Fig. 36. Examples of human figures with weapon depictions (1-6) 
and representation of spears (7-13) on monuments from Bosnia and 
Herzegovina (1-2,5,7-11,13), Montenegro (3-4) and Serbia (6,12): 
1-2 – Diklići, op. Trebinje; 3 – Riječani, op. Nikšič; 4 – Nikšič, 
op. Nikšič; 5 – Fatnica, op. Bileća; 6 – Izbičanj, op. Prijepolje; 
7 – Moguše, op. Olovo; 8 – Križevići, op. Olovo; 9 – Banjevići, op. 
Bratunac; 10 – Brana Baciči, op. Bratunac; 11 – Bačići, op. Bratunac; 
12 – Dokmir, op. Ub; 13 – Banja Koviljača (afterWenzel 1965).

Ryc. 37. Formy włóczni i kopii (1-8), toporów, czekanów, siekier 
itp. (9-15), buław i buzdyganów (16-18), łuków (19-27) oraz broni 
„okazjonalnej” – sierpów i kos (28-30) (wg Wenzel 1965; Bešlagić 
1982).

Fig. 37. Types of spears and lances (1-8), axes, battle axes, etc (9-15), 
maces and flanged maces (16-18), bows (19-27) as well as 
“occasional” weapon – sickles and scythes (28-30) (after Wenzel 1965; 
Bešlagić 1982).
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niewielkim nagrobku sarkofagowym znajdują-
cym się obecnie w Podgorze, op. Podgora (H), 
a przeniesionym prawdopodobnie z którejś z są-
siednich miejscowości, gdzie trzyma go postać 
męska  rozpoczynająca  korowód  (ryc.  14).

Przedstawieniom mieczy bądź mieczy i tarcz 
mogą towarzyszyć też inne motywy – najczęściej 
bordiury, rozety, półksiężyce, kółka, pierścienie, 
wieńce, ale także np. postacie ludzkie, konie bądź 
jelenie w różnych kombinacjach. W przypadku 
zdobionych dużych nagrobków typu „sanduk” i sar-
kofagowych często na jednej, zazwyczaj dłuższej 
ich ścianie znajduje się miecz i tarcza (czasem 

2 Jako przedstawienia tańca „kolo” przeważająca większość badaczy uznaje sceny z trzymającymi się za ręce, tańczącymi 
(kroczącymi) postaciami (por. m.in. Wenzel 1965, 317-318; Andelić 1984, 488; Bešlagić 2004, 84). Nie jest to jednak taniec 
„kolo” w sensie tańca ludowego, tańczonego do chwili obecnej na wsiach bałkańskich, ale dworski zespołowy taniec kołowy 
w rodzaju średniowiecznego zachodnioeuropejskiego „carole” („Kronentanz”). Wskazuje na to wyraźnie związek większości scen 
rodzajowych umieszczanych na „stećci” ze średniowieczną kulturą dworsko-rycerską Bośni. Inną sprawą jest, że zarówno lu-
dowe bałkańskie „kolo”, jak i średniowieczne dworskie „carole” wywodzą się z tego samego źródła – rytualnego tańca kołowego.



w towarzystwie innych motywów – bordiur, ro-
zet, półksiężyców itp., ale także koni, jeleni, 
postaci ludzkich lub scen rodzajowych), zaś na 
ścianie prostopadłej postać bądź postacie ludz-
kie, obok zaś taka sama tarcza z mieczem, cza-
sami również napięty łuk ze strzałą, a także inne 
motywy. Cała seria takich nagrobków znajduje 
się na nekropolii w Radimlji (ryc. 15-18), poje-
dyncze w innych miejscowościach, np. w Cista, 
op.  Imotski  (H)  (ryc.  19). 

Puginały,  kordy,  tasaki
Obok mieczy, jednak znacznie mniej licz-

nie, spotykane są na nagrobkach przedstawienia 
innych rodzajów broni białej: puginałów, kordów 
itp., przy czym ich rozróżnienie, z uwagi na 
wspomnianą wcześniej schematyczność przed-
stawień, jest zawsze problematyczne. Wskazów-
kami pozwalającymi odróżniać je od mieczy są 
przede wszystkim proporcje wymiarów w głowni 
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Ryc. 38. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem siekiery, czekanu 
i sierpa. Knin, op. Knin, Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 38. Grave slabe with depiction of axe, battle axe and sickle. Knin, 
op. Knin, Croatia. Photo by M. Florek.

Ryc. 39. Przykłady przedstawień łuków i buław (buzdyganów) 
na nagrobkach z Bośni i Hercegowiny (1, 3-11) oraz Chorwacji (2): 
1 – Bijača, op. Ljubuški; 2 – Vrlika, op. Vrlika; 3 – Hodovo, op. Sto-
lac; 4 – Lipenovići, op. Bratunac; 5 – Žlijeb, op. Višegrad; 6 – Aran-
delovo, op. Trebinje; 7 – Mratinci, op. Bratunac; 8 – Zijemlje, op. 
Mostar; 9 – Ljubomišlje, op. Rogatica; 10 – GornjaVrućica, op. Teslić; 
11 – Hamzići, op. Čitluk (wg Wenzel 1965).

Fig. 39. 
from Bosnia and Herzegovina (1, 3-11) and Croatia (2): 1 – Bijača, 
op. Ljubuški; 2 – Vrlika, op. Vrlika; 3 – Hodovo, op. Stolac; 
4 – Lipenovići, op. Bratunac; 5 – Žlijeb, op. Višegrad; 6 – Arandelovo, 
op. Trebinje; 7 – Mratinci, op. Bratunac; 8 – Zijemlje, op. Mostar; 
9 – Ljubomišlje, op. Rogatica; 10 – GornjaVrućica, op. Teslić; 
11 – Hamzići, op. Čitluk (after Wenzel 1965).
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do wielkości rękojeści, a także kształt zakończe-
nia (głowicy) samej rękojeści, wskazujący, że mo-
żemy  mieć  do  czynienia  z  bronią  jednosieczną. 

Przedstawiane na nagrobkach puginały i kor-
dy to bądź egzemplarze o głowniach i rękojeś-
ciach symetrycznych, bądź o głowniach o lekko 
asymetrycznych ostrzach i wyraźnie asymetrycz-
nych zakończeniach rękojeści, z głowicami przy-
pominającymi głowice szabli. Formy pierwszego 
typu (ryc. 5:5,17-23,25) mają krótkie głownie 
o równoległych bądź nieznacznie zwężających 
się ostrzach przechodzących w ostry trójkątny 
bądź zaokrąglony sztych, jelce proste, czasami 
o końcach zagiętych ku dołowi, i proste rękoje-
ści o głowicach nie wyodrębnionych wyraźnie 
bądź w postaci płaskiej gałki lub pierścienia. 



Wyjątek stanowią sztylety o głowniach rozsze- tzn. jako jedyny rodzaj przedstawień na nagrobku, 
rzających się ku dołowi, kończących się trój- wspólnie z innymi motywami. Częste są zwłaszcza 
kątnie ukształtowanym sztychem, z wyraźnie za- przedstawienia rąk trzymających sztylety, tak jak 
akcentowanym zbroczem, ukazane na nagrobku np. na nagrobkach z Vukovska, op. Kupres (BiH), 
z miejscowości Zijemlje, op. Mostar (BiH) (ryc. Donje Ravno, op. Kupres (BiH), czy Varošište, 
6:9). Typ drugi, o asymetrycznych sztychach i za- op. Osovo (BiH). Brak ich jednak w połączeniu 
kończeniach rękojeści, prostych bądź łukowato z tarczami. Zdarzają się również przypadki, gdy 
zagiętych ku dołowi jelcach, wydaje się odpowia- na jednym nagrobku przedstawione są obok sie-
dać egzemplarzom jednosiecznym, które można bie dwa jednakowe sztylety, przy czym mogą 
określić  jako  kordy  (ryc. 5:16,24). być one usytuowane obok siebie równolegle, tak 

W przedstawieniu broni o jednosiecznej, sze- jak np. na wspomnianej już płycie z miejscowo-
rokiej, asymetrycznej głowni zwężającej się ku ści Zijemlje (ryc. 6:9), bądź skierowane ku so-
ostrzu, prostym jelcu i asymetrycznie zakończo- bie sztychami, tak jak na jednym z nagrobków 
nej rękojeści z jednego z nagrobków z Biskupiji, z  Boljuni  (ryc. 20). 
op. Biskupija (H) możemy się również dopatrzyć 
formy  zbliżonej  do  tasaka  (ryc.  25:26). Szable 

Podobnie jak w przypadku mieczy puginały, Przedstawienia szabli występują nieco czę-
kordy i tasaki mogą występować samodzielnie, ściej niż sztyletów czy kordów i tasaków. Ze 
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Ryc. 40. Nagrobek („sljemenjak”) z przedstawieniem łuku obok postaci 
ludzkiej. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 40. Tombstone (“sljemenjak”) with depiction of bow near the 
human figure. Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo 
by M. Florek.

Ryc. 41. Nagrobek (krzyż) z przedstawieniem łuku obok postaci 
ludzkiej. Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 41. Stone cross with depiction of bow near the human figure. 
Radimlja, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.
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Ryc. 42. Nagrobek (płyta) z przedstawieniem sierpa. Gustirna, 
op. Marina – obecnie Muzeum Miejskie w Trogirze, Chorwacja. 
Fot. M. Florek.

Fig. 42. Grave slabe with depiction of sickle. Gustirna, op. Marina – 
now in Town Museum in Trogir, Croatia. Photo by M. Florek.

względu na trudności z datowaniem „stećci” trudno 
określić, kiedy pojawia się ona na nagrobkach. 
Biorąc pod uwagę, że występuje najczęściej na 
nagrobkach sarkofagowych, stelach i krzyżach 
(chociaż spotykana jest również na płytach i na-
grobkach typu ), można przypuszczać, że 
jej pojawienie wiąże się ze spopularyzowaniem 
tej formy uzbrojenia w XV i XVI w. pod wpły-
wem tureckim. Z drugiej strony należy pamiętać, 
że szabla na terenie Bośni mogła być znana 
znacznie wcześniej, z racji jej – trwającego od 
początków XII do 2. połowy XV w. – uzależnie-
nia od Węgier, gdzie tego typu broń była popu-
larna już wcześniej, a powszechnie używana 
w  XIV-XV  w.  i  później  (Kalmár  1971,  58-71). 

Szable przedstawiane na nagrobkach to eg-
zemplarze o wąskich głowniach i ostro zakoń-
czonych sztychach bez wyodrębnionego pióra, 
z prostymi jelcami, rękojeściami nie posiada-
jącymi kabłąka, zakończonymi asymetryczny-
mi głowicami. Można wyróżnić dwa ich typy: 
z głowniami bardzo słabo zakrzywionymi (ryc. 
5:28) i silnie zakrzywionymi (ryc. 5:29-30). 
W przypadku tych pierwszych czasami trudno 
się zorientować, ze względu na schematyzm 
przedstawień bądź zły stan zachowania rytu, 
czy mamy do czynienia ze słabo zakrzywioną 
szablą czy jednak z mieczem. Typ drugi przy-
pomina bliskowschodnie szable określane jako 
„lwi  ogon”  („szamszir”). 

„sanduk”

Ryc. 43. Nagrobek („sanduk”) z przedstawieniem jeźdźca z włócz-
nią lub mieczem. Cetinje, op. Cetinje, Czarnogóra. Fot. J. Zub.

Fig. 43. Tombstone (“sanduk”) with depiction of rider with spear 
or sword. Cetinje, op. Cetinje, Montenegro. Photo by J. Zub.



Przedstawienia szabli mogą występować po-
jedynczo (samodzielnie), tak jak na nagrobkach 
w formie krzyża z miejscowości Vukowsko, op. 
Kupres (BiH) (ryc. 6:10), jak też z innymi mo-
tywami, np. tarczami, tak jak np. na nagrobkach 
w formie niskich „sanduków” z nekropoli w Ra-
dimlji (ryc. 21), spiralami, półksiężycami, roze-
tami itd. Spotykane są również szable trzymane 
przez ręce, np. na dwóch nagrobkach z miej-
scowości Moguše, op. Olovo (BiH) (Wenzel 1965, 
LXXIX:11,13). Prawdopodobnie również nie-
które postacie ze scen rodzajowych, zwłaszcza 
przedstawiających jeźdźców, posiadają szable, 
jednak z uwagi na schematyzm przedstawień 
trudno  jednoznacznie  odróżnić  je  od  mieczy.
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Ryc. 44. Przykłady przedstawień scen polowań na nagrobkach z Bośni 
i Hercegowiny (1-3,8) oraz Chorwacji (4-7,9-11): 1 – Žitomilislići, 
op. Mostar; 2 – Zijemlje, op. Mostar; 3 – Hutovo, op. Neum; 4-5 – 
Cista, op. Imotski; 6 – Montane, op. Trilj; 7 – Lovreč, op. Imotski; 
8 – Vukovsko, op. Kupres; 9-11 – Cista, op. Imotski (wg Wenzel 1965).

Fig. 44. Examples of hunting scenes on tombstones from Bosnia and 
Herzegovina (1-3,8) and Croatia (4-7,9-11): 1 – Žitomilislići, op. 
Mostar; 2 – Zijemlje, op. Mostar; 3 – Hutovo, op. Neum; 4-5 – Cista, 
op. Imotski; 6 – Montane, op. Trilj; 7 – Lovreč, op. Imotski; 8 – 
Vukovsko, op. Kupres; 9-11 – Cista, op. Imotski (after Wenzel 1965).

Ryc. 45. Nagrobek („sljemenjak”) ze sceną polowania. Cista, op. 
Imotski, Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 45. Tombstone (“sljemenjak”) with hunting scene. Cista, op. 
Imotski, Croatia. Photo by M. Florek.

Ryc. 46. Nagrobek („sanduk”) ze sceną polowania. Cista, op. Imotski, 
Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 46. Tombstone (“sanduk”) with hunting scene. Cista, op. Imotski, 
Croatia. Photo by M. Florek.

Tarcze
Przedstawienia tarczy występujące samo-

dzielnie bądź – co jest o wiele częstsze – łącz-
nie z mieczami stanowią, obok tych ostatnich, 
najliczniejszą grupę uzbrojenia, jaką możemy 
spotkać na nagrobkach. Tarcze przedstawiane na 
nagrobkach są bardzo zróżnicowane pod wzglę-



dem kształtu (por. Bešlagić 1982, 225-232, tab. 
XVIIII). Możemy wyróżnić tarcze trójkątne, tar-
cze dołem zaokrąglone, tarcze kształtu owalnego, 
migdałowatego, tarcze prostokątne i prostokątne 
z zaokrąglonymi narożnikami oraz tarcze kształ-
tu trapezowatego, przy czym każdy z tych typów 
może  mieć  jeszcze  kilka  wariantów. 

Tarcze trójkątne mogą mieć górne krawędzie 
proste bądź łukowato wklęsłe, czasami posiada-
ją wystającą od góry pętlę do zawieszania. Mają 
one ścisłe analogie w trójkątnych tarczach ry-
cerskich z XIII i XIV w. zwanych „petit écu”, 
znanych z Europy Zachodniej i Środkowej, okre-
ślanych jako typ Manesse (por. Dziewanowski 
1934, 74; Marek, Nocuń 2013, 101-105 – tam 
literatura), a także w młodszych tarczach her-
bowych (przedstawieniach heraldycznych). Tego 
typu tarcze najczęściej występują na nagrobkach 
z Dalmacji. Przykładami mogą być nagrobki 
z Ošlje, op. Dubrovačko Primorje (H) (ryc. 9:2), 
Buići, op. Župa Dubrovačka (H) (ryc. 9:19), Gra-
daca, op. Gradac (H) (ryc. 10:17), Donja Brela, 
op. Brela (H) (ryc. 10:27), Tućepi, op. Tućepi (H) 
(ryc. 10:28), czy Trogiru, op. Trogir (H) (ryc. 22). 

Przedstawienia tarcz dołem zaokrąglonych 
są mniej liczne od poprzednich, ale podobnie jak 
tamte znane są przede wszystkim z nagrobków 
z Dalmacji. One również mogą mieć górną kra-
wędź poziomą (płaską) bądź łukowato wklęsłą 
(ryc.  9:3,  10:15). 

Kolejny typ to tarcze kształtu owalnego, 
również niezbyt liczne, znane m.in. z nagrobków 
w Ravno, op. Trebinje (BiH) (ryc. 9:5) i Borje, 
op. Foča (BiH) (ryc. 10:23). Natomiast zupełnie 
sporadycznie spotykane są tarcze kształtu mig-
dałowatego, takie jak ukazana na nagrobku 
z okolic Ljubinje, op. Ljubinje (BiH) (ryc. 9:1), 
przypominające tzw. tarcze normandzkie. Tar-
cze takie, których najstarsze wyobrażenia z po-
czątków XI w. znane są z Europy Zachodniej 
(Hiszpania, Włochy, Francja), rozpowszechnione 
zostały przez Normanów w całej Europie, trafia-
jąc również do Bizancjum (Żygulski 1982, 42), 
gdzie szczególnie często występują w ikonografii 
z XII-XIII w. (por. m.in. Babuin 2002; D’Amato 
2003).

Najliczniej przedstawiane na nagrobkach są 
tarcze prostokątne i trapezowate. Tarcze prosto-
kątne (w tej grupie mieszczą się również eg-
zemplarze z zaokrąglonymi narożnikami) mogą 
występować w kilku wariantach: z górną krawę-
dzią prostą, z górną krawędzią łukowato wklę-
słą, z półkolistym wcięciem w lewej (patrząc na 
zewnętrzną stronę tarczy) części górnej krawędzi 
i z łukowato wciętym jednym z górnych naroż-
ników (ryc. 9:6-10, 12-15, 17, 20; 10:1-5, 7-10, 12-
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Ryc. 47. Nagrobek („sljemenjak”) ze sceną polowania. Cista, op. 
Imotski, Chorwacja. Fot. M. Florek.

Fig. 47. Tombstone (“sljemenjak”) with hunting scene. Cista, op. 
Imotski, Croatia. Photo by M. Florek.

14, 16, 20-22, 24-25; 21; 23-24; 26-27). Podobnie 
tarcze kształtu trapezowatego górną ukośną kra-
wędź mogą mieć prostą bądź łukowato wklęsłą, 
po jej lewej stronie może znajdować się półko-
liste wcięcie lub też górny lewy narożnik może 
posiadać skierowany ku górze prostokątny lub 
trójkątny występ (ryc. 9:11, 16, 18; 10:6, 11, 
18-19; 25; 28-34). Tarcze prostokątne, zwłaszcza 
te posiadające półkoliste wcięcie w górnej krawę-
dzi, jak się wydaje, mające umożliwiać oparcie 
drzewca kopii, są najbliższe tarczom późnośre-
dniowiecznych i renesansowym (pawężom) sto-
sowanych przez ciężką jazdę (por. Kwaśniewicz 
2005, 90-93, 119-121). Należy jednak zwrócić 
uwagę, że tego typu tarcze z półkolistymi wcię-
ciami na niektórych przedstawieniach na na-
grobkach – np. z Diklići, op. Trebinje (BiH) – 
noszą piechurzy (ryc. 36:1-2). Z kolei tarcze 
kształtu trapezowatego, zwykle z półkolistymi 
wcięciami w ukośnej krawędzi bądź ze skiero-
wanym ku górze występem w lewym (patrząc 
od strony zewnętrznej) narożniku, wydają się być 
najbliższe tzw. tarczom węgierskim, zwanym też 
husarskimi, które stają się popularne w XVI w. 
na Węgrzech, w których skład w tym czasie 
wchodziły również obecna Chorwacja i część 
Bośni. Brak jest jednak przedstawień „klasycz-
nych” tarcz husarskich z tego okresu, a więc 
w kształcie „ptasiego skrzydła” (por. Kalmár 
1971, 314-317; Żygulski 1982, 175 i ryc. 50a 
i 82a; Kwaśniewicz 2005, 120, 123-124), to jest 



zbliżonym do trójkąta prostokątnego z zaokrą- wane krzyże, winogrona bądź lilie, bordiury 
gloną szerszą dolną częścią. Najbliższa im jest itp. Mogą one występować pojedynczo bądź w 
wąska tarcza trapezowatego kształtu z jednego różnych kombinacjach. Rzadziej na tarczach 
z nagrobków na nekropoli w Njeganovići, op. pojawiają się: broń (np. szabla na tarczy na 
Bileća  (BiH)  (ryc.  9:11). nagrobku z Mlini, op. Župa Dubrovačka /H/ – 

Tarcze przedstawiane na nagrobkach są ryc. 9:4), zwierzęta – koń (np. tarcza na na-
w większości zdobione. Najczęściej pojawiają- grobku z Pokrovnika, op. Drniš /H/ – ryc. 
cymi się motywami zdobniczymi, bez względu 9:20), pies (tarcze na nagrobkach z Ubosko, 
na formę tarcz, są rozety, półksiężyce, gwiazdy, op. Ljubinje /BiH/ i Trsteno, op. Tuhelj /H/, 
ukośne i poziome pasy, puste bądź wypełnione obecnie w Muzeum Narodowym w Sarajewie 
stylizowanym ornamentem roślinnym lub geo- – ryc. 9:14-15), lew, sarna, wąż (być może 
metrycznym, rzadziej koła (pierścienie), stylizo- mityczny Żmij), ręce z mieczami (por. Wenzel 
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Ryc. 48. Przykłady scen polowań na nagrobkach z Czarnogóry (1), Chorwacji (2-3,6) oraz Bośni i Hercegowiny (4-5,7-11): 1 – Novakovići, 
op. Žabljak; 2 – Trsteno, op. Dubrownik; 3 – Zagvozd, op. Zagvozd; 4 – Hutovo, op. Neum; 5 – Glimina, op. Stolac; 6 – Cista, op. Imotski; 
7 – Zalom, op. Nevesinje; 8 – Sarajlije, op. Tomislavgrad; 9 – Čerin, op. Čiltuk; 10 – Duboko Mokro, op. Široki Brijeg; 11 – Uzarići, op. Široki 
Brijeg (wg Wenzel 1965).

Fig. 48. Examples of hunting scenes depicted on tombstones from Montenegro (1), Croatia (2-3,6) and Bosnia and Herzegovina (4-5,7-11): 
1 – Novakovići, op. Žabljak; 2 – Trsteno, op. Dubrownik; 3 – Zagvozd, op. Zagvozd; 4 – Hutovo, op. Neum; 5 – Glimina, op. Stolac; 6 – Cista, 
op. Imotski; 7 – Zalom, op. Nevesinje; 8 – Sarajlije, op. Tomislavgrad; 9 – Čerin, op. Čiltuk; 10 – Duboko Mokro, op. Široki Brijeg; 11 – Uzarići, 
op. Široki Brijeg (after Wenzel 1965).



1965, 233-234; Bešlagić 1982, 225-226), ele- szerokości równej bądź mniejszej od średnicy 
menty architektoniczne, np. na tarczy z „sandu- drzewca, czasami zaopatrzone w trójkątny lub 
ków”  z  Boljuni  (ryc.  24;  32). czworoboczny proporzec (ryc. 36:4, 7-8; 37:1, 

Wydaje się, że część motywów pojawiają- 6-8); z grotem o liściu o obrysie trójkątnym bądź 
cych się na tarczach ma charakter jedynie orna- czworobocznym (z uwagi na schematyczność 
mentacyjny, część natomiast to przedstawienia przedstawień trudno zazwyczaj jednoznacznie 
heraldyczne. Tarcze w takich przypadkach – to określić), o maksymalnej szerokości wię-
dotyczy to szczególnie egzemplarzy trójkątnych kszej niż średnica drzewca (ryc. 36:12-13; 37:2); 
i dołem zaokrąglonych – mogą być po prostu egzemplarze o grocie smukłym liściowatym 
tarczami herbowymi (na temat heraldyki chorwa- (ryc. 37:3) oraz z grotami podobnego kształtu 
ckiej i bośniackiej oraz herbów na nagrobkach jak poprzednie, lecz posiadającymi poprzeczkę 
por. Andelić 1964, 157-172; Wenzel 1966, 90- (ryc. 36:10-11; 37:4) bądź skrzydełko (ryc. 36:9; 
108; Bešlagić 2004, 82; Galović, Filipović 2008, 37:5). 
161-226),  a  nie  uzbrojeniem  ochronnym. Broń drzewcowa – włócznie i kopie – 

Tarcze, podobnie jak inne motywy, mogą w postaci bardzo zeschematyzowanej pojawia 
występować samodzielnie (być jedynym elemen- się na nagrobkach przede wszystkim w przedsta-
tem ukazanym na nagrobku) bądź w towarzy- wieniach rodzajowych: scenach polowań, walk 
stwie innych przedstawień. Jak już była mowa i turniejów. Posługują się nią w tych scenach 
wcześniej, najczęściej występują łącznie z mie- prawie wyłącznie jeźdźcy. Jest znanych ponad 
czami, czasami z szablami. Ponadto mogą im 700 nagrobków z tego typu przedstawieniami 
towarzyszyć półksiężyce, rozety, gwiazdy, bor- (Bešlagić 2004, 85). Broń drzewcową mogą 
diury i inne motywy, niezależnie od tego, że mo- dzierżyć również indywidualnie przedstawiane 
gą znajdować się również na samych tarczach. stojące postacie ludzkie, lecz nagrobków z tego 
Tarcze mogą być trzymane w rękach przez sto- typu przedstawieniami jest niewiele. Można tu 
jące postacie ludzkie, być przez nie niesione wymienić nagrobki z Riječani, op. Nikšić (MN) 
(por. wyżej) bądź ukazane obok nich, tak jak (ryc. 36:3), Nikšića, op. Nikšić (MN) (ryc. 36:4), 
m.in. na niektórych nagrobkach z Radimlji (ryc. 15; Fatnicy, op. Bileća (BiH) – tu postać ludzka trzy-
ryc. 18), mogą też używać ich jeźdźcy w sce- ma w jednej ręce włócznię, w drugiej wielki 
nach  walki  i  turniejów  (ryc.  52:1). miecz (ryc. 36:5), czy z Izbičanj, op. Pripolje 

(SR), obecnie w muzeum w Užicu, na którym 
Kopie  i  włócznie z kolei włócznię trzyma pieszy, posiadający po-
Z uwagi na schematyczność przedstawień nadto miecz i tarczę (ryc. 36:6). Znane są rów-

rozróżnienie, czy mamy do czynienia z włócznią nież przedstawienia włóczni bądź kopii z pro-
czy z kopią, jest praktycznie niemożliwe. Z uwagi porcami lub bez nich, trzymanych przez ręce, 
na kształt grotu możemy wśród nich wyróżnić: np. na nagrobkach z nekropoli w Moguše, op. 
egzemplarze z grotem wąskim, o maksymalnej Olovo (BiH) (ryc. 36:7), Križevići, op. Olovo 
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Ryc. 49. Nagrobek („sanduk”) ze sceną polowania i tańca „kolo”. 
Boljuni, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 49. Tombstone (“ ) with hunting scene and “  dance. 
Boljuni, op. Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

sanduk” kolo”

Ryc. 50. Nagrobek ( ) ze sceną polowania. Radimlja, op. 
Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 50. Tombstone ( ) with hunting scene. Radimlja, op. 
Stolac, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

„sanduk”

“sanduk”



(BiH) (ryc. 40:8) i kilku innych. O wiele rzad- uzbrojeniu zachodnioeuropejskim, w tym węgier-
sze są natomiast przedstawienie samych włóczni skim (por. Kalmár 1971, 42-46; Żygulski 1982, 
i  kopii  (ryc.  36:9-13). 83, ryc. 38; 118-119, ryc. 60-61), z drugiej zaś,

Broń drzewcowa przedstawiana na „stećci” w używanym w Bizancjum (por. m.in. D’Amato 
ma z jednej strony analogie w średniowiecznym 2003,  73-78,  Fig.  7-19).
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Ryc. 51. Przykłady scen polowań i walk turniejowych na nagrobkach z Bośni i Hercegowiny (1-2,4-9) i Chorwacji (3): 1 – Vranjevo Selo, op. 
Neum; 2 – Sarajlije, op. Tomislavgrad; 3 – Lovreč, op. Imotski; 4 - Ključ, op. Gacko; 5-7 – Ravno, op. Kupres; 8 – Borje, op. Foča; 9 – Zijemlje 
Pole, op. Mostar; 10 – Hutovo, op. Neum (wg Wenzel 1965).

Fig. 51. Examples of hunting scenes and tournaments depicted on tombstones from Bosnia and Herzegovina (1-2,4-9) and Croatia (3): 
1 – Vranjevo Selo, op. Neum; 2 – Sarajlije, op. Tomislavgrad; 3 – Lovreč, op. Imotski; 4 - Ključ, op. Gacko; 5-7 – Ravno, op. Kupres; 8 – Borje, 
op. Foča; 9 – Zijemlje Pole, op. Mostar; 10 – Hutovo, op. Neum (after Wenzel 1965).



Topory,  czekany,  siekiery  i  inne są na nagrobkach (por. Kužič 1999). Za przed-
Przedstawienia toporów, czekanów i siekier stawienia toporów możemy uznać te z żeleźca-

są na nagrobkach stosunkowo nieliczne. Z uwa- mi asymetrycznymi, z mniej lub bardziej wyraźną 
gi na schematyczność przedstawień najczęściej brodą i lekko łukowatą krawędzią ostrza, obu-
jednoznaczne rozróżnienie, z jakim konkretnie ro- chem płaskim bądź nieznacznie wyodrębnionym 
dzajem broni obuchowej mamy do czynienia, jest (ryc. 37:10-12). Za przedstawienia czekanów być 
znacznie utrudnione. Nie zawsze też jest pew- może należało by uznać te, na których możemy 
ność, że to co przedstawiono na nagrobku, to broń się dopatrzyć wyodrębnionego, ukształtowanego 
a nie narzędzia pracy, które również spotykane w młotek obucha. Mogą one występować w dwu 
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Ryc. 52. Przykłady scen walk i turniejów na nagrobkach z Bośni Hercegowiny (1-2,5), Chorwacji (3,6) i Czarnogóry (4): 1 – Radimlja, op. Stolac; 
2 – Zijemlje, op. Mostar; 3 – Dugopolje, op. Dugopolje; 4 – Kutac, op. Nikšić; 5 – Zijemlje, op. Mostar; 6 – Lovreč, op. Imotski (wg Wenzel 1965).

Fig. 52. 
(4): 1 – Radimlja, op. Stolac; 2 – Zijemlje, op. Mostar; 3 – Dugopolje, op. Dugopolje; 4 – Kutac, op. Nikšić; 5 – Zijemlje, op. Mostar; 6 – Lovreč, 
op. Imotski (after Wenzel 1965).

Examples of duels and tournaments scenes depicted on tombstones from Bosnia and Herzegovina (1-2,5), Croatia (3,6) and Montenegro 



wariantach: z żeleźcem o asymetrycznym ostrzu na nagrobkach rodzajem broni (Bešlagić 2004, 
z wyraźnie wyodrębnioną brodą i prostokątnym 90). Sporadycznie występuje również sam łuk, 
w przybliżeniu obuchu (ryc. 37:13) oraz o ostrzu bez strzał, nie zarejestrowano natomiast samych 
zwężającym się, ostro zakończonym, czasami łu- strzał. Łuki na nagrobkach, przedstawiane zresztą 
kowato wygiętym ku dołowi i trójkątnym w ob- bardzo schematycznie (ryc. 37:20-25), to głów-
rysie, rozszerzającym się obuchu, przypominające nie egzemplarze stosunkowo niewielkie, proste, 
późniejsze, przejęte przez jazdę środkowoeuropej- przez K. Kužiča określane jako typ zachodnio-
ską od Turków nadziaki (ryc. 37:9). Natomiast europejski (por. Kužič 2001a, 27). Być może od-
w przedstawieniach egzemplarzy o żeleźcach z sy- rębny typ, przypominający tzw. łuk refleksyjny, 
metrycznymi ostrzami o prawie prostych bądź o proweniencji koczowniczej, przedstawiono np. 
nieznacznie łukowatych krawędziach i z płaskimi, na jednym z nagrobków sarkofagowych z miej-
lekko zaznaczonymi obuchami należy widzieć scowości Zavlaka, op. Krupanji (SR) (ryc. 37:26), 
raczej siekiery (ryc. 37:15). Spotykane są też chociaż z uwagi na wspomniany schematyzm 
przedstawienia broni łączącej elementy topora przedstawień trzeba być tutaj ostrożnym. Należy 
(żeleźce) i włóczni (grot), a więc nieco zbliżone jednak zwrócić uwagę, że łuki o formach przy-
do halabard, lecz pozbawione charakterystycznego pominających ten typ są znane również z szere-
dla większości tych ostatnich haka (ryc. 37:14). gu przedstawień malarskich z XIII-XVI w. w cer-
Generalnie wszystkie one reprezentują różne kwiach Serbii i Czarnogóry, przede wszystkim 
rodzaje późnośredniowiecznej broni obuchowej zaś z terenów Bizancjum (por. Шкриванић 1957, 
używanej zarówno w Europie Zachodniej, jak 104-110). Strzały na „stećcach” są bez lotek, 
i Środkowej, w tym na Węgrzech (por. Kalmár czasami ze schematycznie zaznaczonym grotem 
1971,  28-40;  Żygulski  1982,  50,  112,  ryc.  53). reprezentującym  formę  z  zadziorami. 

Podobnie jak inne rodzaje broni topory, cze- Łuki i strzały rzadko są przedstawiane sa-
kany i siekiery mogą występować samodzielnie modzielnie. Najczęściej występują w towarzy-
bądź z innymi motywami, w tym także tarcza- stwie innych motywów i ich kombinacji: posta-
mi, mieczami, włóczniami – np. na wspomina- ci ludzkich, różnych rodzajów broni, zwłaszcza 
nym  już  nagrobku  w  formie  płyty  z  Jugoviči. mieczy i tarcz, rozet, półksiężyców, krzyży itp. 

Co interesujące, tylko wyjątkowo spotyka- (ryc. 15; 39:1-9; 40-41). Łuki często pojawiają się 
my przedstawienia, na których są one trzymane także w różnego rodzaju scenach polowań i walk, 
przez same ręce. Zupełnie natomiast nie znamy przy czym używają ich zarówno piesi, jak i jeźdź-
przedstawień z postaciami ludzkimi trzymający- cy  (ryc.  48:1-3,  6;  52:2-3,  5). 
mi topory, czekany bądź siekiery; nie występują Podobnie jak w przypadku broni drzewco-
one  też  w  scenach  walk  lub  polowań. wej i obuchowej, w uwagi na trudności z da-

towaniem „stećci”, trudno określić, kiedy łuk 
Łuki  i  strzały pojawia się na nagrobkach. Biorąc pod uwagę, 
Łuki i strzały (napięty łuk ze strzałą) po że występuje najczęściej na nagrobkach typu 

mieczach i tarczach są najliczniej przedstawianym „sanduk” i sarkofagowych (chociaż również 
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Ryc. 53. Nagrobek („sanduk”) ze sceną walk z udziałem jeźdźców. 
Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 53. Tombstone (“ ) with battle scene. Radimlja, op. Stolac, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

sanduk”

Ryc. 54. Nagrobek ( ) ze sceną walk z udziałem jeźdźców. 
Radimlja, op. Stolac, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 54. Tombstone ( ) with battle scene. Radimlja, op. Stolac, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.
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na płytach i stelach, wyjątkowo krzyżach), wydaje stawiono np. buzdygan obok półksiężyca, krzy-
się, że jego przedstawienia były szczególnie po- ża i kółka (Bešlagić 1971, 271). Z kolei na jed-
pularne  w  XV  i  XVI  w. nej ze ścian bocznych nagrobka sarkofagowego 

z miejscowości Gornja Vrućica, op. Teslić (BiH), 
Buzdygany  i  buławy znajduje się ręka trzymająca buławę (ryc. 39:10). 
Buławy i buzdygany występują na nagrob- Najczęściej jednak występują w scenach rodza-

kach jeszcze rzadziej od pozostałych rodzajów jowych, trzymane przez postacie ludzkie, tak jak 
broni. Znane są jedynie z siedmiu nagrobków, na nagrobku z Hamzići, op. Čitluk (BiH) (ryc. 
w tym z sześciu z terenu Bośni i Hercegowiny 39:11), czy też miejscowości Bare, op. Pošusje 
i jednego z Czarnogóry (Bešlagić 2004, 78). Są- (BiH), gdzie mają je piesi uczestnicy turnieju 
dząc, co prawda, na podstawie mało precyzyj- (ibidem,  298). 
nych przedstawień, wydaje się, że wszystkie 
one reprezentują formy z głowicami okrągłymi Inne
gładkimi, z żeberkami (piórami) bądź zaopa- W grupie tej mieszczą się przedmioty, które 
trzonymi w guzy (ryc. 37:16-18). Identyczne, są przede wszystkim narzędziami, incydentalnie 
jak się wydaje, głowice buzdyganów/buław dato- zaś mogą być, czasami tylko po pewnych prze-
wanych na XIV-XV w. – znajdujące się w zbio- róbkach bądź np. osadzeniu na długim drzewcu, 
rach muzeum Sarajewie – publikuje M. Šija- używane jako broń. Poza omówionymi wyżej sie-
rić (2014, 255-257). Buzdygany i buławy na kierami można tu wymienić sierpy i kosy, także 
„stećci” nie występują pojedynczo, lecz zawsze widły i inne narzędzia dające możliwość cięcia 
obok innych motywów. Na steli z nekropoli bądź kłucia przeciwnika używane od średniowie-
„Mramorje” w Šahdani, op. Rudo (BiH), przed- cza do czasów nowożytnych przez różnego ro-
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Ryc. 55. Przykłady przedstawień jeźdźców z bronią na nagrobkach z Bośni i Hercegowiny (1-2,6) oraz Chorwacji (3-5): 1 – Boljuni, op. Stolac; 
2 – Miruše, op. Bileća; 3 – Budimir, op. Trilj; 4 – Montane, op. Trilj; 5 – Strižirep, op. Trilj; 6 – Vlahovici, op. Ljubinje (wg Wenzel 1965).
 
Fig. 55. Examples of armoured riders depicted on tombstones from Bosnia and Herzegovina (1-2,6) and Croatia (3-5): 1 – Boljuni, op. Stolac; 
2 – Miruše, op. Bileća; 3 – Budimir, op. Trilj; 4 – Montane, op. Trilj; 5 – Strižirep, op. Trilj; 6 – Vlahovici, op. Ljubinje (after Wenzel 1965).



dzaju oddziały „chłopskie” i pospolitego rusze- oraz uzbrojonych jeźdźców, zarówno pojedyn-
nia (por. Żygulski 1982, 225 i ryc. 93). Do czych, jak też w grupach, którym czasem to-
ewentualnej broni tego typu możemy zaliczyć warzyszą  piesi. 
sierpy i kosy (ryc. 37:28-30). Tu szczególnie Polowania są jedną z najliczniej pojawiają-
interesujący jest nagrobek obecnie znajdujący cą się na nagrobkach kategorią scen rodzajowych, 
w twierdzy w Kninie, op. Knin (H), prawdopo- w których występuje broń. Sądząc z liczby przed-
dobnie przeniesiony z nekropoli w pobliskiej stawień, najbardziej popularne były polowania na 
Biskupiji, na którym przedstawiono siekierę, cze- jelenie. Znane są one ze 165 nagrobków, pod-
kan, sierp (lub nóż winiarski) oraz jeszcze jakieś, czas gdy drugie pod względem liczebności sceny 
bliżej nieokreślone narzędzie (ryc. 38), z których polowania na dziki występują jedynie na 11, zaś 
każde okazjonalnie mogło służyć za broń. Sierpy polowania na niedźwiedzia – tylko na czterech 
występują także na płycie nagrobnej z Gustirny, (Bešlagić 2004, 89). Na jelenie polowano przede 
op. Marina (H), obecnie w muzeum miejskim wszystkim konno, z użyciem włóczni bądź ja-

3w Trogirze (ryc. 42) , a także kilku innych na- kichś innych rodzajów broni drzewcowej (ryc. 
grobkach z Dalmacji (Wenzel 1965, 247; Kužič 44:1-7; 45-47), chociaż czasami polujący posłu-
1999, 180-185). Kosy osadzonej na krótkiej rę- gują się również mieczami (ryc. 44:8-11). O wiele 
kojeści możemy się natomiast domyślać w przed- rzadsze są przedstawienia, na których na jelenia 
stawieniu na nagrobku sarkofagowym z Vla- poluje pieszy łucznik (ryc. 48:1-3). Znane są też 
senicy, op. Vlasenica (BiH) (Wenzel 1965, tabl. sceny, gdy polującymi są konny z włócznią i pie-
LXIV:21). szy łucznik. Do polowań na jelenie – zarówno 

tych, w których uczestniczyli konni z włóczniami 
* * * i mieczami, jak i piesi łucznicy – wykorzystywa-

Jak wielokrotnie wspominano wyżej, broń ne były również psy i sokoły (ryc. 48:4-11; 50). 
na nagrobkach typu „stećci” może występować Jak już wspomniano, o wiele rzadsze są przed-
jako samodzielny motyw, w towarzystwie in- stawienia na „stećci” scen polowań na dzika i nie-
nych motywów pojedynczych (półksiężyców, ro- dźwiedzia (ibidem, 88-89). Polującymi w takich 
zet, kół, bordiur, rąk, postaci ludzkich itd.) oraz przypadkach są zawsze piesi używający włóczni, 
w scenach rodzajowych. Do tych ostatnich za- którym  czasem  towarzyszą  psy  (ryc.  51:  1-3). 
liczamy przedstawienia pieszych i jeźdźców wy- Drugie w kolejności pod względem liczeb-
stępujących pojedynczo bądź w grupach, sceny ności przedstawień, w których występuje broń, 
polowań, walk i turniejów oraz tańca. Broń to sceny walk i turnieje (pojedynki) rycerskie. 
przedstawiana w takich scenach jest zazwyczaj Znane są one z co najmniej 57 nagrobków, z któ-
ukazywana w sposób bardzo schematyczny, czę- rych aż 33 znajdują się na terenie Hercegowiny 
sto nawet uniemożliwiający rozpoznanie, z jakim (Bešlagić 1982, 341). Najliczniejsze są przedsta-
jej rodzajem mamy do czynienia. Przykładem wienia, na których walczy ze sobą dwóch kon-
może być „sanduk” z Cetinje, op. Cetinje (MN), nych rycerzy, przy czym obaj używają kopii lub 
z przedstawieniem jeźdźca z jakąś bronią, przy włóczni bądź mieczy (ryc. 51:4-7). Często mię-
czym trudno się zorientować, czy jest to miecz, dzy jeźdźcami znajduje się trzecia, stojąca postać
co sugeruje sposób jej trzymania, czy też włócz- albo dwie takie postacie (ryc. 51: 8-9). Można 
nia, na co z kolei wskazywać się wydaje jej spotkać też przedstawienia, na których walczą-
kształt, z czymś w rodzaju grotu na końcu cych konnych obserwują postacie stojące na mu-
(ryc. 43). Z tego względu takie przedstawie- rach jakiejś budowli, zapewne zamku (ryc. 52: 1). 
nia w niewielkim tylko stopniu pomocne mogą Walczącymi mogą być również piesi, przy czym 
być w analizie formalnej samej broni, nato- obaj mogą używać mieczy (ryc. 52:4) albo jeden 
miast są bardzo cennym materiałem do badań walczy mieczem, zaś bronią drugiego jest łuk 
nad sposobami i okolicznościami posługiwania się (ryc. 52:2-3). Zdarzają się też przedstawienia, 
nią przez średniowiecznych mieszkańców Bośni, na których jeździec z włócznią lub kopią walczy 
Hercegowiny i terenów z nimi sąsiadujących, z pieszym posługującym się łukiem (ryc. 52:5) 
a w szerszym rozumieniu nad kulturą rycerską lub mieczem (ryc. 52:6). Stosunkowo nieliczne 
tych  ziem. są natomiast sceny, gdzie walczących jest więcej 

Najbardziej interesujące są, występujące pra- niż dwóch, tak jak na dwóch nagrobkach typu 
wie wyłącznie na nagrobkach typu „sanduk” lub „sanduk” z Radimlji. Na jednym z nich przedsta-
sarkofagowych, sceny polowań, walk i turniejów wiono jeźdźca z mieczem i pieszych z mieczami 
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i tarczami (ryc. 53), natomiast na drugim znaj- się zazwyczaj z warstwą możnych i rycerstwa, 
dują się postacie trzech walczących jeźdźców traktując jako wyraz specyficznej kultury ry-
z mieczami i kopiami (ryc. 54). Według Š. Be- cerskiej średniowiecznej Bośni i terenów sąsie-
šlagića, jednego z najwybitniejszych badaczy dnich. Podobnie jak przedstawienia broni, przede 
problematyki, przedstawienia walk na nagrob- wszystkim mieczy i tarcz, wskazywać mają na 
kach to wyłącznie sceny turniejowe (Bešlagić pozycję i status społeczny zmarłych. Pojawiają 
2004, 110). Trudno się jednak z tym stwierdze- się jednak ostatnio poglądy interpretujące je 
niem do końca zgodzić, zwłaszcza w przypadku jako przedstawienia mitologiczne i symboliczne, 
tych scen, na których walczący używają zupełnie związane z wierzeniami przedchrześcijańskimi 
odmiennych rodzajów broni (np. włócznia bądź Słowian z czasów ich osiedlenia na Bałkanach 
kopia i łuk) lub gdy ukazane na nich zostały bądź nawet jeszcze wcześniejszymi (np. Kužič 
większe  grupy  zbrojnych. 2002; Viduša 2014). I tak np. scena z łuczni-

Ostatnią, dość liczną grupą scen rodzajo- kiem strzelającym do jelenia ze znanego nagrob-
wych, jakie znajdują się na nagrobkach, a w któ- ka z Donje Zgošče, op. Kakajn (BiH), obecnie 
rych pojawia się broń, są przedstawienia uz- w Muzeum Narodowym w Sarajewie, ma przed-
brojonych jeźdźców, występujących pojedynczo stawiać nie zwykłe polowanie, ale niebiańskiego 
bądź w grupach, przy czym czasami towarzyszą łucznika – Światowida („Svetovida”) polującego 
im  również  uzbrojeni  piesi  (ryc.  59:1-9;  60). na jelenia symbolizującego gwiazdozbiór Oriona 

Sceny polowań, walk, turniejów, konnych (Viduša 2014, 148), zaś myśliwy polujący na 
kawalkad itp., a także tańca na „stećcach” wiąże niedźwiedzia z nagrobka z Hutovo, op. Neum 
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Ryc. 56. Nagrobek (krzyż) ze sceną polowania. Trebinje, op. Trebinje, 
Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 56. Stone cross with hunting scene. Trebinje, op. Trebinje, Bosnia 
and Herzegovina. Photo by M. Florek.

Ryc. 57. Nagrobek muzułmański („nišan”) z przedstawieniem szabli. Sa-
rajewo, op. Sarajewo – Stari Grad, Bośnia i Hercegowina. Fot. M. Florek.

Fig. 57. Muslim tombstone (“ ) with depiction of sabre. Sarajewo, 
op. Sarajewo – Stari Grad, Bosnia and Herzegovina. Photo by M. Florek.

nišan”



(BiH), to Perun zabijający Welesa pod postacią płyty nagrobne z bronią znane z ziem polskich 
niedźwiedzia (ibidem, 220). Nawet przedstawie- (por. Florek 2013, 42; 2014, 359-370) oraz Au-
nia mieczy i sztyletów z głowicami w formie strii, Moraw i Czech (por. Slivka 2002, 597). 
pierścienia interpretowane są jako miecze Wśród tych ostatnich szczególną uwagę zwra-
zwieńczone słońcem – symbole solarne (ibidem, cają zwłaszcza kamienie nagrobne z przedstawie-
242-243). niami łuków i strzał z cmentarzyska w Radomyšlu 

koło Strakonic w południowych Czechach (Nech-
* * * vátal 1999). Swym kształtem odpowiadają ści-

Przedstawienia broni i sceny polowań, walk, śle typowi amorficznych „stećci”, zaś znajdujące 
turniejów, grup jeźdźców itp., a także inne mo- się na nich przedstawienia łuków i strzał nie 
tywy znajdujące się na nagrobkach z Bośni, Her- różnią się niczym od podobnych motywów na 
cegowiny i terenów z nimi sąsiadujących, na co nagrobkach bałkańskich, natomiast nie mają 
dopiero ostatnio zwraca się uwagę, mają swo- odpowiedników w sztuce sepulkralnej Europy 
je analogie w dziełach sztuki średniowiecznej Zachodniej. 
z Europy Zachodniej i Środkowej, w tym plasty- Wydaje się, że w przypadku przedstawień na 
ce sepulkralnej, chociaż nigdzie indziej nie wy- nagrobkach typu „stećci” broni, scen polowań, walk 
stępują w takiej ilości i w takich zestawieniach i turniejów, a także innych motywów, w więk-
kompozycyjnych (por. Bešlagić 1982; Andelić szości nawiązujących do symboliki chrześcijań-
1984; Palameta 2004; Lovrenović 2009; Mazrak skiej, biblijnej, mamy do czynienia z adaptacją 
2012; Uglešic, Vučić 2014). To co je różni, to wzorów zachodnioeuropejskich powiązaną z ich 
przede wszystkim charakterystyczna stylistyka. przetworzeniem zgodnie z lokalnymi uwarun-
Pamiętając, że „stećci” – mimo wszystkich łączą- kowaniami społeczno-kulturowymi i tradycjami. 
cych je podobieństw – nie są grupą jednorodną, Widoczne to jest chociażby w przypadku przed-
można dyskutować, czy jest ona wyłącznie wy- stawień tarcz i mieczy oraz tarcz na nagrobkach 
razem prowincjonalności (w stosunku do sztuki z XIV i XV w., szczególnie z terenów Herce-
zachodnioeuropejskiej) wynikającej z odosob- gowiny i Zachlumia (okolic Humu), które – cho-
nienia i konserwatyzmu połączonego z prymi- ciaż ogólnie mieszczą się w nurcie heraldyki 
tywizmem, będącym z kolei odbiciem umiejęt- zachodnioeuropejskiej – stanowią jednak zupeł-
ności twórców nagrobków (tak np. Molé 1965, nie  odrębne  zjawisko  (Andelić  1984,  488). 
154), czy też świadomie przyjętą i rozwijaną „Stećci”, z ich formami i symboliką, z jednej 
konwencją stylistyczną, w synkretycznej formie strony zatem mieszczą się w szerokim nurcie 
łączącą lokalne tradycje prowincjonalnorzymskie, zachodnioeuropejskiej plastyki sepulkralnej zwią-
bizantyńskie i słowiańskie z zachodnioeuropej- zanej z etosem rycerskim i chrześcijaństwem, 
ską sztuką romańską i gotycką (Andelić 1984, z drugiej zaś wydają się być manifestacją od-
487-491). rębności lokalnej warstwy możnych i rycerzy, 

Należy zwrócić uwagę, że pojawienie się a także naśladujących ją innych grup społecznych. 
w XII i XIII w. pierwszych „stećci” z przed- Ta potrzeba odróżnienia się, przede wszystkim 
stawieniami mieczy bądź mieczy z tarczami, poprzez nawiązanie do różnego rodzaju miej-
jeszcze wyłącznie w formie płyt, zbiega się scowych tradycji (od prowincjonalnorzymskich, 
w czasie z popularnością podobnych nagrobków poprzez słowiańskie, na bogomilskich kończąc), 
w Europie Zachodniej i Środkowej, co z kolei może być związana z próbami uniezależnienia 
ma związek z ideologią krucjatową (por. Florek się terenów Bośni i Hercegowiny kolejno od 
2013, 51-55), a pamiętajmy, że przez Bałkany Bizancjum, Serbii, Chorwacji i Węgier, a póź-
oraz wzdłuż wybrzeży Dalmacji podążała wię- niej utrzymania suwerenności. Należy pamiętać, 
kszość uczestników wypraw krzyżowych udają- że rozkwit „sztuki stećci”, wykształcenie się ich 
cych sie w kierunku Ziemi Świętej (i z niej najbardziej charakterystycznych form („sanduk”, 
wracających). Według P. Andelića te najstarsze nagrobek sarkofagowy, antropomorficzny krzyż) 
przedstawienia broni na nagrobkach bałkańskich oraz całego zestawu motywów zdobniczych 
mają swoje dokładne wzorce w heraldyce za- i przedstawień, jakie na nich umieszczano, przy-
chodnioeuropejskiej (Andelić 1984, 488). Obser- pada na XIV i XV stulecie, a więc okres, gdy 
wacja ta wydaje się jednak prawdziwa jedynie rządzona przez dynastię Kotromanowiczów Boś-
w stosunku do części z nich, przede wszystkim nia najpierw pozostaje w jedynie nominalnej 
nagrobków znanych z Dalmacji. W większości zależności od Węgier, zaś od 1377 r., w którym 
przypadków znacznie bliższymi analogiami, cho- dotychczasowy ban Trvtko I koronuje się na 
ciaż również mającymi swe źródło w nagrob- króla, uzyskuje suwerenność, którą później stara 
kach z Europy Zachodniej, są XII- i XIII-wieczne się utrzymać w obliczu ekspansji imperium turec-
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kiego (por. Andelić 1984, 438-448; 488). Obszar * * *
jej występowania pokrywa się zaś w znacznej Przedstawione wyżej uwagi dotyczące na-
części z największym zasięgiem terytorialnym grobków określanych jako „stećci” i znajdują-
państwa króla Trvtko I i jego następców, które – cych się na nich przedstawień broni mają jedy-
poza właściwą Bośnią i Hercegowiną – obej- nie charakter wstępny, zaś ich celem jest zwrócenie 
mowało również pewne partie Serbii, Chorwacji na nie uwagi, jako na nie wykorzystane źródło 
i Czarnogóry, łącznie z wybrzeżem dalmatyń- do badań nad uzbrojeniem, heraldyką i kulturą 
skim od Kotoru na południu po okolice Zadaru rycerską  Europy. 
na północy (Bešlagić 2004, 264). Co interesujące, 
po podboju Bałkanów przez Turków w połowie dr hab. Marek Florek
XVI w. zwyczaj umieszczania broni na nagrob- Instytut Archeologii 
kach nie zaginął – pojawia się ona, przede wszyst- Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
kim szable, na muzułmańskich „nišan” (ryc. 57). Lublin
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The area of Bosnia and Hercegovina, and also of Tombstones decorated with military motifs are linked 
neighbouring Croatia, Serbia and Montenegro, hosts to the class of nobility (knighthood), and they signify 
the largest in Europe collection of mediaeval (i.e. dated the  position  and  social  status  of  deceased.

th thto 12  to mid-15  c.) tombstones, called “stećci”. There The depictions of weapons and scenes of hunting, 
are over 69000 known tombstones located in over 3000 fighting, jousting, etc, from the stećci tombstones find 
graveyards, with over 59000 of those tombstones can some analogies in the art of Western and Central 
be found in Bosnia and Hercegovina. Different types Europe, especially in the sepulchral art, although they 
of stećci include slabs (so called “ploče”), massive chests are unique in their large numbers and composition. 

th th(“sanduk” or “tumba”), or monolithic shapes similar to The appearance, in 12  and 13  c., of stećci slabs with 
sarcophagi (“sljemenjaci”). Another category of “stećci” swords, and swords with shields, coincides with the 
are stelas (“stubovi”) and stone crosses (“krstače”), some rise in popularity of similar tombstones in Western and 
being shaped into schematic human silhouette with arms Central Europe, which might be linked to the crusade 
wide open; other tombstones have horizontal cross arms ideology. Most participants of the crusades passed 
reduced and the top part has a shape of a crescent or through Balkans and Dalmatia en route to the Holy 
a disc. Lastly, there are stećci in the form of rudimentary Land. It appears that weapon and military depictions 
shaped stones, or not belonging to any of above- on stećci are modelled after western european art, 
described categories. Some tombstones (less than 10%) shaped and transformed in a way that reflected local 
is decorated with engravings or reliefs, including: traditions  and  sociocultural  circumstances.

th thgeometric motifs, patterned bands, architectural motifs, The art of stećci bloomed in 14  and 15  c.. In that 
crosses, pits, circles, bulges, rose windows, crescents, period of time Bosnia, being only nominally subjugated 
lilies, spirals, wine grapes and vines, branches and trees, to Hungary, achieved sovereignty after a coronation of 
weapons and tools, birds and beasts, hand (including Ban Trvtko in 1377. The area where stećci can be found, 
hands holding weapons), depictions of persons, horse in many regards coincides with the territory of Trvtko’s 
riders, dancers (“kolo”), scenes of hunting, fighting and dynasty  kingdom.
jousting. Some stećci bear names of deceased engraved Stećci can be related, both in their form and 
with  cyrillic  (Bosniak)  script,  or  other  inscriptions. signification, to the wide current of Romanesque and 

“Stećci” were frequently decorated with depictions Gothic sepulchral art of Western Europe, reflecting 
of weapons, which occur on tombstones found in almost Christian and chivalry ethos. On another hand they are 
600 graveyards. Most often one can find depictions a manifestation of a distinctiveness of local class of 
of swords and other melee weapons (daggers, short nobility, and other social groups that were imitating 
swords, sabres), shields, and swords with shields. Other them. This need for distinctiveness might be driven by 
depictions include bows, lances and spears, axes and attempts to attain independence from the Byzantine 
maces, or even sickles and scythes, which could be Empire, Serbia, Croatia, Hungary, and later by struggles 
used as improvised weapons. Those weapon depictions to maintain sovereignty in the face of expansion of the 
may occur on their own or with a combination with Ottoman  Empire.
other motifs, or in scenes of hunting, fighting and 
jousting, or even scenes of dancing the “kolo” dance. Translated by Piotr Florek

Summary

Marek Florek

WEAPON DEPICTIONS ON “STEĆCI”, 
BALKAN MEDIEVAL TOMBSTONES. AN INTRODUCTION
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