
Tytułowa praca to drugie w ostatnich latach ob-
szerne opracowanie mieczy średniowiecznych z terenu 
Czech. W 2014 r. Jiří Hošek i Jiří Košta wydali mo-
nografię poświęconą mieczom z aglomeracji w Mikul-
čicach (Hošek, Košta 2014). Tym razem wraz z Petrem 
Žákovskim podjęli się zadania niepomiernie większego 
i trudniejszego, a mianowicie zebrania i opracowania 
mieczy z terytorium całych Czech, uwzględniając szer-
sze spektrum czasowe, obejmujące IX – połowę XVI w. 
Praca powstała w ramach grantu finansowanego przez 
Czeską Fundację Nauki (projekt P405/12/2289) i reali-
zowanego w l. 2012-2018. Jej efektem jest licząca 424 
strony monografia anonsowana jako część pierwsza 
całego  dzieła.

Podział wewnętrzny i układ rozdziałów jest przej-
rzysty. Rozdział I (s. 9-21: „History of Collecting Data 
on Medieval Swords from The Czech Republic”) za-
wiera charakterystykę historii zainteresowania i stanu 
opracowań mieczy średniowiecznych z terenu Czech. 
Ze względu na bogatą faktografię szczegółowe omó-
wienie jego treści w tak krótkim tekście jest wręcz 
niemożliwe. Rozdział ten podzielony został na mniej-
sze części, odpowiadające okresom chronologicznym: 
„Early Medieval” (IX-X w.) (rozdz. 1.1.) oraz od „High 
Medieval” do „Early Renaissance” włącznie (XI – połowa 
XVI w.) (rozdz. 1.2.). W przypadku mieczy ze starszego 
okresu początkowo ze względu na małą liczbę znale-
zisk nie było zbyt wielu badaczy tej problematyki. 
Przełomem były prace Lubora Niederle w połowie 
l. 20. XX w., który co prawda nie podjął analitycznych 
studiów, ale zdefiniował dwie strefy występowania 
mieczy na terenie Słowiańszczyzny: I – strefę z mie-
czami frankońskimi, II – strefę z mieczami skandy-
nawskimi. Zdecydowany postęp wiedzy, w tym zmiana 
jakościowa i ilościowa, nastąpiły dopiero w l. 50.-70. 
XX w., choć najważniejsze i najliczniej prace pow-
stały dopiero później. Miecze młodsze cieszyły się 
jeszcze mniejszym zainteresowaniem, co wynikało 
z braku odpowiedniej wiedzy i świadomości badaczy, 
a poważniejsze prace na ich temat zaczęły ukazywać 
się dopiero w l. 70. XX w. W trzecim podrozdziale 
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Ryc. 1. Okładka najnowszego katalogu mieczy średniowiecz-
nych z terenu Republiki Czeskiej.

Fig. 1. Cover of the latest medieval swords’ catalogue from 
the Czech Republic.

(rozdz. 1.3) omówiony został rozwój badań specjali-
stycznych i wykorzystanie analiz metaloznawczych 
oraz zdjęć rentgenowskich w analizach struktury 
surowca, sposobu wykonania głowni czy nanoszenia 
zdobień. W Czechach początek tych badań związany 
jest z pracami Radomira Pleinera w l. 50. XX w., 
ale choć w późniejszym okresie analizy takie prze-
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prowadzono jeszcze kilkukrotnie, to w bardziej syste-
matyczny  sposób  zaczęto  robić  to  dopiero  w  XXI  w.

Rozdział 2 (s. 23-41: „Brief Overview of Sword 
Finds from the Early Middle Ages to the Early 
Renaissance in the Territory of The Czech Republic”) 
poświęcony został omówieniu uwarunkowań histo-
rycznych, w których dochodziło do użytkowania 
mieczy. Kwestia ta jest bardzo istotna, miała bowiem 
wpływ na liczebność mieczy w danym okresie, ich 
symbolikę i sposób obchodzenia się z nimi, np. 
deponowanie ich w grobach. Zagadnienia te mają też 
bezpośrednie przełożenie na współczesne działania ar-
cheologów, warunkowały bowiem szanse przetrwania 
zabytków do naszych czasów. Podobnie jak w partii 
pierwszej dokonano podziału rozdziału na kilka mniej-
szych części odpowiadających okresom chronologicz-
nym. Część I (rozdz. 2.1. – s. 23-24) obejmuje swoim 
zakresem początki wczesnego średniowiecza i od-
powiada okresowi, z którego brak znalezisk mieczy 
na terenie Czech. Nie bez wpływu na to był zapewne 
obowiązujący wówczas rytuał pogrzebowy – ciałopa-
lenie, który dawał mniejsze szanse na zachowanie się 
darów grobowych. Ponadto w świetle źródeł pisanych 
miecz nie był bronią typową dla Słowian. W części 
drugiej (rozdz. 2.2. – s. 24-35) omówiony został okres 
IX-X w. W porównaniu do czasów wcześniejszych 
widoczna jest diametralna zmiana w liczbie znalezisk. 
Z okresu tego pochodzi 89 mieczy w większości 
znalezionych w grobach szkieletowych na cmentarzy-
skach w najważniejszych ośrodkach państwa wielko-
morawskiego. Tym samym występują one w dwóch 
koncentracjach: pierwszej – na terenie Moraw i drugiej 
– na terenie centralnych Czech. Z pierwszego obszaru 
pochodzi 65 mieczy, z czego aż 21 z Mikučic, a z dru-
giego znamy znaleziska 22 okazów. Ostatnia część 
(rozdz. 2.3 – s. 35-41) poświęcona została okresowi 
młodszemu (XI – połowa XVI w.), z którego pochodzi 
zdecydowana większość z opisanych w monografii 
znalezisk. Okres ten przyniósł kolejną diametralną 
zmianę. Miecze jedynie sporadycznie składano w gro-
bach, a zdecydowana ich większość pochodzi ze sta-
nowisk osadniczych, grodzisk i zamków oraz miast. 
Niestety, znaczna część nie ma też precyzyjnej lo-
kalizacji. Wzrost liczebności mieczy począwszy od 
XIV w. jest zdaniem autorów oznaką utraty przez nie 
statusu  broni  ekskluzywnej.

Ewolucja uzbrojenia ochronnego wymusiła zmiany 
w sposobie prowadzenia walki, a te wpłynęły z kolei 
na modyfikacje konstrukcji i rozmiarów broni zaczep-
nej. Zmiany te dotknęły także mieczy, dlatego też na 
kolejnych stronach rozdziału trzeciego (s. 43-54: „The 
Sword – A Definition of Terms”) autorzy opracowania 
omówili podstawowe terminy związane z ich budo-
wą. Najwięcej miejsca poświęcono rękojeści, ona 
bowiem ulegała największym zmianom. Autorzy 
zwrócili przy tej okazji uwagę na różnice w na-
zewnictwie tych samych elementów w zależności od 
chronologii  miecza.

Najobszerniejszą część pracy (s. 55-388) zajmuje 
katalog liczący 430 pozycji. Przy klasyfikacji mieczy 
wykorzystano kryteria i podziały typologiczne Jana 
Petersena (1919) i Alfreda Geibiga (1991), z uwagami 
J. Košty i J. Hoška (2014) w odniesieniu do zabytków 
z IX-X stulecia, a dla okazów młodszych system Ewar-
ta Oakeshotta (1964; 1991), z uzupełnieniem Mariana 
Głoska (1984) i Marko Aleksića (2007). Układ katalogu 
jest alfabetyczny, a każde hasło zawiera podstawowe in-
formacje o miejscu znalezienia, przyporządkowaniu ty-
pologicznym, chronologii i kontekście odkrycia, a także 
opis słowny, wymiary, charakterystykę przeprowadzo-
nych analiz i stanu opublikowania miecza. Dodatko-
wo na początku umieszczono rysunek każdego okazu. 
Ilustracje, choć schematyczne, są czytelne, dziwi je-
dynie  nietypowa  skala  –  około  1:140-143.

Całości monografii dopełnia obszerna Bibliogra-
fia (s. 389-400) oraz 23 pełnostronicowe tablice pre-
zentujące kolorowe mapy z lokalizacją znalezisk (PL. 
I-II), zdjęcia ważniejszych zabytków (PL. III-XVI) 
i przerysy znaków i napisów na głowniach (PL. XVII-
XXIII). Jednostronicowe streszczenie w języku francu-
skim  (s.  424)  można  w  zasadzie  pominąć.

Podsumowując, bez wątpienia docenić należy 
ogrom pracy wykonanej przez autorów monografii. Praca 
ma spójny charakter, a jej układ, przedstawiona fakto-
grafia i wartość merytoryczna nie budzą zastrzeżeń 
i trudno z nimi dyskutować. Omówiona książka to dzieło 
ważne i istotny krok w kierunku systematycznego opra-
cowania mieczy z Czech. Znając jej zawartość, należy 
cierpliwie czekać na ukazanie się części drugiej (Hošek, 
Košta, Žákovský ), która powinna zawierać w druku
część analityczno-syntetyczną rozważań i ukazać cze-
skie  znaleziska  na  szerszym  tle  europejskim.
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