
Archeologia pól bitewnych, zwana także arche-
ologią wojskową, to dość dynamicznie rozwijająca się 
jej gałąź. Spektrum zainteresowań jest jednak dużo 
szersze niż może na to wskazywać sama nazwa, bo-
wiem prócz badania stricte „pobojowisk” zajmuje się 
też dziejami fortyfikacji, historią systemów obron-
nych  itp.

Wśród wydarzeń naukowych związanych z ar-
cheologicznymi badaniami pól bitewnych niedawno 
pojawił się nowy punkt na mapie spotkań badaczy 
europejskich. W dniach 10-12 września 2019 r. na 
Uniwersytecie w Hradcu Królowej odbyła się pierw-
sza konferencja „Archeologie konflikt ”, której or-ů
ganizatorami byli Pavel Drnovský oraz Petr Hejchal 
(ryc. 1). Trzeba przy tym podkreślić, że Republika 
Czeska ma znaczące osiągnięcia naukowe w badaniu 
pól bitew, szczególnie tych z czasów wojny trzydzie-

 

stoletniej (1618-1648) oraz austriacko-pruskiej (1866). 
Tego  efektem  są  projekty  i  liczne  publikacje. 
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Ryc. 1. Plakat Międzynarodowej Konferencji „Archeologie konfliktů 
/ Archaeology of conflicts” w Hradcu Królowej.

Fig. 1. Poster of International Conference „Archeologie konfliktů / 
Archaeology of conflicts” in Hradec Králové.
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Ogółem w programie znalazło się 36 wystąpień 
oraz dziewięć posterów. Wśród referujących, prócz 
licznie reprezentowanych badaczy z Czech, Słowa-
cji czy Polski, znaleźli się też przedstawiciele nauki 
z  Austrii,  Belgii  czy  Rosji  (ryc.  2). 

Zarówno zakres chronologiczny, jak i tematyka 
referatów była bardzo szeroka – od epoki kamienia 
po połowę XX w. Dość licznie reprezentowane było 
grono badaczy z Polski – swoje wystąpienia przedsta-
wili: dr Olgierd Ławrynowicz i dr Aleksandra Krupa-
Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki – „Etnoarcheologické 
pozůstatky druhé světové války v severních oblastech 
Krakovsko-čenstochovské jury”, dr hab. Piotr Strzyż, 
Uniwersytet Łódzki – „Archeologiczne ślady zastoso-
wania broni palnej w działaniach zbrojnych na terenie 
Polski w średniowieczu”, dr hab. Grzegorz Podrucz-
ny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
„Archaeology of battle of Kunersdorf” oraz, wraz z dr 
Marią Legut-Pintal, Politechnika Wrocławska – „Field  
fortifications in Western Poland”. Ponadto postery przy-
gotowali mgr Radosław Liwoch, Muzeum Archeolo-
giczne w Krakowie – „Mongołowie w XIII-wiecznej 
Polsce. Ślady najazdów” oraz dr Aneta Gołębiowska-
Tobiasz, reprezentująca obecnie Zachodnioczeski Uni-
wersytet w Pilznie – „Import of weapons in the graves 
of  Turkic  nomads  elite  on  the  Black  Sea  steppes”.

W bloku tematycznym poświęconym czasom 
średniowiecza zaklasyfikowano dziewięć referatów1, 
z których niestety aż trzy nie zostały wygłoszone. Tyl-
ko dwa wystąpienia dotyczyły bezpośrednio badania 
pól bitewnych i odnalezionych elementów uzbroje-
nia. Były to referaty: Lenka Militka, Zdeněk Šámal – 
„Archeologický výzkum bojiště u Lipan (okr. Kolín)” oraz 
Petr Žákovský, Zdeněk Schenk – „Tovačov 1470. Odraz 
netradiční polní bitvy v archeologických pramenech 
a problematika jejich interpretacje”. W przypadku śre-
dniowiecznych bitew, szczególnie dla terenów środ-
kowoeuropejskich, gdzie zasób i wiarygodność źró-
deł pisanych są nierzadko niewystarczające, to wła-
śnie badania archeologiczne pozwalają na ustalenie 
dokładniejszej lokalizacji miejsca bitwy czy określenia 
jej zasięgu. Niezbędne jest jednak w tym celu ścisłe 
przestrzeganie metodyki badawczej, co jak pokazują 
np. ostatnie badania pola bitwy pod Grunwaldem, nie 
zawsze  ma  miejsce. 

Część referatów dotyczyła też średniowiecznych 
systemów obronnych i ich przekształceń pod wpływem 
zmieniającej się sztuki wojennej. Były to wystąpienia 
Igora Strikalova – „The Old Russia Fortification: a Case 
of Old Ryazan” oraz Milana Sýkory – „Hrady 15. století 
a jejichrole ve vojenských konfliktech”. Szczególnie ten 
ostatni wykład okazał się niezwykle zajmujący z uwagi 
na prezentację najnowszych wyników badań wybra-
nych zamków czeskich z okresu rewolucji husyckiej 
(1419-1436). Jak dowiedziono, już wówczas w nie-
których założeniach obronnych zaczęto stosować 
nowatorskie rozwiązania architektoniczne, w postaci 
tzw. wysuniętych umocnień zaopatrzonych w broń 
palną (tzw. „předsnuté opevnění”). Jak się wydaje, 

czeska architektura militaris zaczęła wyznaczać wów-
czas  nowe  trendy  w  sztuce  fortyfikacyjnej.

Ponadto Petr Dresler i Marian Mazuch w refera-
cie „Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné 
stopy konfliktů” na przykładzie dwóch wielkomoraw-
skich centrów władzy w Mikulčicach i Pohansku 
koło Brzecławia zaprezentowali liczne ślady konflik-
tów zbrojnych, które odnotowano podczas badań ar-
cheologicznych. Dzięki intensywnej współpracy z an-
tropologami udało się na odnalezionych szkieletach 
odnaleźć liczne ślady śmiertelnych ran. Badania te 
ukazały niezwykle gwałtowny atak militarny na ośrod-
ki wielkomorawskie, które pomimo rozbudowanych 
fortyfikacji zostały zdobyte, a ich upadek przypieczę-
tował  też  rozpad  Państwa  Wielkomorawskiego.

Dla uczestników konferencji zorganizowano 
też dwie zajmujące wycieczki. Po pierwszym dniu 
obrad przewodnik oprowadził chętnych po miej-
scach związanych z systemem obronnym Hradca 
Królowej. Są to pozostałości grodziska, na którym 
w późnym średniowieczu nadbudowano mury miej-
skie, jak i elementy nowożytnych fortyfikacji ba-
stionowych. Podsumowanie pierwszego dnia obrad 
dokonało się w podmiejskich piwnicach, gdzie przy 
piwie i specjałach czeskiej kuchni kontynuowano 
naukowe  debaty.

Drugi dzień konferencji w całości dotyczył ba-
dań nowożytnych i współczesnych pól bitewnych 
oraz systemów umocnień. Tego dnia, po zakończonej 
prezentacji referatów, wczesnym popołudniem, or-
ganizatorzy zaplanowali jeszcze wyjazd do Muzeum 
Wojny 1866 r. pod Chlumem, w którym zgromadzo-
no pamiątki związane z wojną prusko-austriacką 
i klęską ck armii w bitwie pod Hradcem Królowej 
3 lipca 1866 r. W nowoczesnym budynku muzeum 
uczestnicy konferencji, a w szczególności badacze 
XIX-wiecznej techniki wojennej, mogli podziwiać 
obfite zbiory mundurów i uzbrojenia związanego 
z  tymi  działaniami  zbrojnymi.

Z gościną w Hradcu Królowej – Międzynarodowa konferencja Archeologie konfliktů...

Ryc. 2. Uczestnicy konferencji w trakcie obrad (fot. dzięki uprzej-
mości Uniwersytetu w Hradcu Królowej).

Fig. 2. Participants of the conference (photo courtesy University in 
Hradec Králové).

1 Pełny wykaz referatów wraz z księgą abstraktów można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Hradcu Králové pod linkiem 
https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff-1/aktualne/prvni-rocnik-konference-archeologie-konfliktu.



Warto podkreślić, że konferencja odbywała się 
w przyjaznej, typowo czeskiej atmosferze, z dużą 
dawką humoru, a jednocześnie ze stojącą na wyso-
kim poziomie, merytoryczną dyskusją. Organizatorzy 

zaplanowali kolejne spotkanie na 2021 r. Materiały 
konferencyjne powinny ukazać się w anglojęzycznej 
monografii w wydawnictwie Uniwersytetu w Hradcu 
Królowej  jeszcze  w  2020  r.

302 Kronika – Chronicle


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

