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1. Úvod
Úvodem Vám děkuji za Váš zájem o tuto práci a Váš finanční příspěvek, který bude použit na
další rozšiřování projektu http://sagy.vikingove.cz.
Jakožto reenactor se s otázkou saxů a bojových nožů opakovaně setkávám již několik let.
Jsem tak svědkem toho, že v moderních historických bitvách vzniká potřeba vlastnit poboční zbraň,
kterou lze v případě nutnosti tasit. Obecně však platí, že reenactoři se původními nálezy inspirují
pouze v minimálním počtu případů. Částečně za to může nedostatek dostupné literatury. To je také
důvod, proč vznikla tato práce. V ní si povíme, jaká jsou specifika východoevropských saxů, do jaké
doby je lze datovat a kým a kde mohly být používány. Na závěr je porovnáme se švédskými nálezy.
Můžeme říci, že problematika saxů je na poli vědeckého bádání spíše okrajová, byť existuje
několik článků, které otázku více či méně zdařile shrnují. Třebaže zastávám názor, že otázku těchto
zajímavých zbraní je potřeba chápat z vyšší perspektivy, budeme se zaměřovat pouze na oblast
staré Rusi (tedy dnešního Ruska a Ukrajiny) s tím, že bude odkazováno na analogické kusy ze
skandinávské oblasti.
2. Východoevropský sax s pochvou – specifika
Na území staré Rusi je bojový nůž, v ruské
terminologii nazývaný jako skramasax (скрамасакс),
relativně vzácným nálezem. V níže přiloženém
katalogu jsem shromáždil celkově 15 více či méně
zachovaných nožů. Katalog byl vytvořen na základě
dvou publikovaných katalogů (Kirpičnikov 1966: 102;
Artemiev 1998: 228–232) a doplněn o nový nález z
ukrajinské Šestovice (2006).
Z katalogu vyplývá, že východoevropský bojový
nůž má celkovou délku mezi 27–54 cm (nepočítáme
fragmentární exemplář č. 2). Délka rukojeti variuje
mezi 9–13 cm. Dochované čepele mají šířku mezi 2–
3,8 cm.1 Tloušťka čepele se pohybuje mezi 0,7–1,3 cm.
Váhu se mi nepodařilo zjistit ani u jednoho exempláře.
Ve všech případech jsou nože datované do 10. století
(v případě exempláře č. 9 lze uvažovat i o začátku 11.
století). U exempláře č. 5 byla zjištěna výroba z
třídílného paketu (Puškina – Rozanova 1992: 215, obr.
6:4119, obr. 7:1), kterážto metoda byla hojně
Obr. 1 : Bojové nože, exempláře č. 9. 13, 5, 6
používána na severu východní Evropy a ve
(převzato z Artemiev 1998: 229, Fig. 1).
Skandinávii.2
Rukojeti se vůbec nebo málo dochovaly. Dřevěné fragmenty se s určitostí dochovaly v
1 Pro porovnání, Nørgård-Jørgensen 1999: 60 udává, že čepele z Gnězdova byly široké 2,2–2,6 cm. Zmiňuje také
krátké a úzké meče z jihoruského naleziště „Shatuxatku Ljatuhat“, jejichž čepele jsou široké 2,5 cm.
2 Jedná se o techniku, díky které se spoří materiálem. Základem je kovaný sendvič, u něhož se horší materiál umísťuje
na boky, zatímco kalitelná, čistší a energeticky a časově náročnější ocel se vkládá do středu. Jednotlivé komponenty
paketu se kovářsky svaří do jednoho kusu, ze kterého je kována čepel (osobní korespondence s Petrem Floriánkem).
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případě č. 11, 13 a 15. V případě č. 5 se udává, že rukojeť byla pokryta bronzem. U exempláře č. 6
byla rukojeť nespecifikovaným způsobem černěná. U exemplářů č. 5 a 14 byla rukojeť zakončena
koncovkou a kroužkem/očkem. Bezesporu nejlépe zachovaných saxem je exemplář č. 15, který má
dřevěnou rukojeť nepravidelného oválu o průřezu 22 × 26 mm, jež je na jedné straně ovinuta
stříbrným drátem a na druhé straně zakončena koncovkou.
Spolu se saxy se dochovaly fragmenty pochev, a to přinejmenším v devíti případech: č. 1, 2,
5, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Kromě dřevěné pochvy u exempláře č. 10 byly všechny pochvy kožené. V
případě exempláře č. 7 byla pochva černěná. Ve většině případů byly pochvy zdobené bronzovým
kováním, které reprezentovalo nákončí, závěsy kroužků, úzké svorky z drážkovaného plechu a jiné
okrajové kování se stupňovitou prolamovanou výzdobou, „cikcak“ dekorací a prolamovanou
výzdobou ve tvaru písmene T a křížů. Nejlépe zachovanou pochvu představuje exemplář č. 15
(Androščuk – Zocenko 2012: 336–337). Tato pochva, která pokrývá čepel i rukojeť zároveň, je
vyrobena z kůže o tloušťce 2,5–3 mm. Pochva dosahující až na konec rukojeti zabraňuje
jednoduchému vytažení a vyžaduje použití koncovky s očkem a řemínkem, pomocí kterého se nůž
vytahuje. Okrajové kování této pochvy se skládá z jednoho podélného kování souběžného s
rukojetí, které je zdobené prolamovanou výzdobou ve tvaru písmene T, „cikcak“ dekorací a
stupňovitou prolamovanou výzdobou. Na tomto podélném kování je připevněný nezdobený závěs
kroužku. Pod podélným kováním nacházíme další dva závěsy kroužků, tentokrát již zdobené
prolamovanou výzdobou ve tvaru písmene T a okrajovými linkami, 38 svorek z drážkovaného
plechu o šířce 5 mm a nákončí o délce 85 mm. Všechno kování je snýtováno nýty, jejichž hlavy mají
průměr 2–3 mm (v jednom případě má nýtová hlava atypický rozměr 2 × 4 mm). Pod kováním s
prolamovanou výzdobou ve tvaru písmene T a křížů můžeme nalézt měděné plíšky, které původně
mohly být kontrastní; kontrastu se dosahovalo pocínováním prolamovaného kování (osobní
korespondence ze Sergejem Kainovem).
Kromě fragmentů pochev, které se nalezly společně s noži, byla objevena řada
samostatných kování. Je však potřeba říci, že jsou v literatuře špatně dohledatelná a že neexistuje
práce, která by se jimi systematicky zabývala. S jistotou mohu uvést čtyři lokality, na kterých bylo
kování objeveno:
Šestovica,
Černihovská
oblast,
Ukrajina

mohyla č. 30 (Blifeld 1977: 126, tab. VI:5–6; Androščuk 1999: 103, no. 6; Černenko 2007: 133, obr.
48:5–6; Androščuk – Zocenko 2012: 182–183, Fig. 127a–e);
mohyla č. 40 (Blifeld 1977: 137, tab. IX:15; Androščuk 1999: 104, no. 23);
mohyla č. 50 (Blifeld 1977: 142–144, tab. XIII:5; Androščuk 1999: 105, no. 33);
mohyla č. 93 (Blifeld 1977: 169, tab. XXV:10; Androščuk 1999: 106, no. 61; Androščuk – Zocenko
2012: 258–259, Fig. 196a–b)

Gnězdovo,
mohyly: Ув.-1, Сок.-29, Серг.-1899/56, Ц-1, Оль-3, Л-44, Л-73, Ц-251, Ц-25, III: 66; Л-47
Smolenská sídlištní nálezy: ГС/1960, ЦГ/1979, ЦГ/1987
oblast, Rusko (osobní korespondence ze Sergejem Kainovem)
Jižní Přiladoží, postranní kování pochvy (Brandenburg 1895: tab. VII:10)
Rusko
Sarské
hradiště,
Jaroslavská
oblast, Rusko

nákončí pochvy bojového nože zdobené kroužkovou výzdobou (Leontiev 1996: 100, Fig. 40:13),
Sarský tábor 2;
nákončí pochvy bojového nože s křížovým prolamovaným motivem, mající skvělé analogie ve
skandinávském prostředí (Leontiev 1996: 121, Fig. 47:1), Sarské hradiště

Lze si povšimnout, že bronzová kování byla nalezena ve stejných oblastech či lokalitách, ve
kterých byly objeveny bojové nože. Tuto shodu se pokusíme vysvětit v následující kapitole.
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3. Distribuce, původ, funkce, používání
Artemiev (1998: 230) poukazuje na to,
že saxy a jejich komponenty byly nalezeny v
oblastech, ve kterých lze prokázat vysokou či
dokonce nejvyšší koncentraci skandinávských
předmětů na území staré Rusi. Upozorňuje na
to, že všechny exempláře kromě č. 8–9 byly
nalezeny v mohylách (č. 8 původně možná také
pocházel z mohyly), což lze kontrastovat s
kratšími pracovními noži o délce cca 25 cm,
které se běžně nacházejí v sídlištích.3 Z toho
vyplývá, že zdobený sax s pochvou sloužil k
určení identity. Zcela jistě není náhoda, že v
mnoha případech byly objeveny v kombinaci s
meči (4, 6, 7, 10, 12, 14, 15), sekerami (13, 15)
a/nebo kopími/oštěpy (5, 11, 13, 14, 15).
Oprávněně lze předpokládat, že sax náležel do
válečného arzenálu a doplňoval jej.
Artemiev (1998: 230) ukazuje, že
zastoupení bojových nožů je v poměru k jiným
zbraním velice nízké. Kupříkladu Kirpičnikov
(1966) sesbíral údaje o 109 mečích, 290 kopích Obr. 2 : Rozmístění bojových nožů na území staré
a 211 sekerách z období z 9.–11. století. Lze se
Rusi (převzato z Artemiev 1998: 230, Fig. 2).
proto domnívat, že bojový nůž nebyl typickou
zbraní staroruského bojovníka a že byl importem z jiné oblasti. Proto se často mluví o tom, že saxy
náležely skandinávským bojovníkům ve staroruských družinách. Tomu by nasvědčoval jak fakt, že
některé z mohyl obsahující saxy byly prokazatelně skandinávské (Artemiev 1998: 230), tak i fakt, že
bojové nože se zdobenými pochvami byly opakovaně považovány za skandinávské či finsko-baltské
předměty (Arne 1931; Arbman 1936; Kirpičnikov 1966; Blifeld 1977; Artemiev 1998; Androščuk
1999; Duczko 2004; Stjerna 2007). Stjerna (2007: 246-247)
poukazuje na ostrůvkovitost nalezišť a poznamenává, že
nejbližší paralely kování pochev nacházíme ve středním
Švédsku. Také na jedné staroruské minci se nachází vyrytý
bojový nůž, který je interpretován jako symbol, jenž byl
spolu s dalšími motivy zbraní, rohů či kladiv dobře
srozumitelný ve švédsko-ruském prostoru (Duczko 2000: 22)
Skandinávský původ a rozšíření v 10. století může
dokládat arabský vyslanec Ibn Fadlan, který kolem roku 921
napsal o Seveřanech cestujících po Volze, že:
„Každý muž má sekeru, meč a nůž a vždy je nosí u sebe.
Meče jsou široké, rýhované a franského původu.“ (Ibn
Obr. 3 : Symbol bojového nože na
Fadlan: Risala § 81; překlad James E. Montgomery)
minci (převzato z Duczko 2000: 23,
Fig. 5).
3 Ve dvou mohylách (Gnězdovo, Černihov) z 10. století nacházíme také zdobené a tvarově atypické nože s délkou
kolem 40 cm, které však zřejmě byly používány jako tkací meče a které mají paralelu ve Skadinávii (Fechner 1965).

3

Skandinávský vliv na Rusi byl nejsilnější právě v 10. století, což lze názorně demonstrovat jak
na archeologických nálezech, tak v písemných pramenech (Duczko 2004: 115–122). Mezi ty
nejrelevantnějšími patří rusko-byzantské smlouvy z let 907, 911 a 944, ve kterých je možné nalézt
přes dvě desítky skandinávských jmen.4 Odchod mužů ze středního Švédska na území staré Rusi lze
též zaznamenat na četných runových kamenech, které byly vztyčeny na jejich počest. V neposlední
řadě se k přítomnosti Skandinávců na Rusi okrajově vyjadřuje staroseverská historiografie a ságová
literatura.5
Výsledkem tedy může být, že sax
se zdobenou pochvou je indikátorem
vysoce postaveného Skandinávce, s
velkou pravděpodobností elitního
bojovníka s vazbou na panovnický trůn.
Datování do 10. století je zapříčiněno
masivním odchodem švédské populace
na Rus v tomto období. Kirpičnikov (1966:
72) se domnívá, že v 10. století byly saxy
již poněkud archaickými zbraněmi a že v
11. století úplně vymizely. S tím nepřímo
souhlasí Stjerna (2007: 245), když datuje
saxy ze středního Švédska do 10. století.
Bohatá dekorace a rozmístění
švédských saxů vedly Stjernu (2007: 247)
k závěru, že „důvod vlastnictví této
zbraně spočíval v něčem jiném než v boji
nebo praktičnosti“. Na základě tohoto se
domnívá, že se jednalo o exkluzivní dary,
které rozdávala centrální postava, jež
ovládala jejich produkci. Dle mého soudu
to ovšem neznamená, že sax byl pouze
symbolickým předmětem. Bojové nože
byly ostřené a zcela jistě určené k boji,
Obr. 4 : Rekonstrukce Ibn Fadlanova popisu Rusa
čímž doplňovaly neméně symbolickou a
(převzato z Hjardar – Vike 2011: 355).
přitom bojovou triádu meč-sekera-kopí.
Rozložení dekorace na pochvě naznačuje, že hrot zbraně směřoval na levou stranu. Metoda
zavěšení není dochována, a tak lze uvažovat o dvou způsobech, a sice, že tři kroužky na pochvách:
1) byly samostatně připevněny na opasek,
2) byly navázány na jeden kroužek, který byl připevněn na opasek.
Obě varianty jsou možné, ale první zajišťuje stabilní fixaci v horizontální poloze. Totéž
potvrzuje výjev z anglického kříže z Middletonu (cross B, 10. století), který zpodobňuje severského
bojovníka s nožem na opasku. Na základě tohoto výjevu se předpokládá, že saxy byly nošeny
vepředu (nikoli na bocích nebo vzadu), čímž vynikla jejich dekorace a v případě potřeby byly ihned
po ruce.
4 Tyto smlouvy jsou zachovány v Nestorově kronice / Pověsti dávných let. Nejnovějším překladem do češtiny je:
Vyprávění o minulých letech : Nestorův letopis ruský – nejstarší staroruská kronika, přel. Michal Téra, Červený
Kostelec 2014 (přeložené smlouvy lze nalézt na stránkách 62–64, 64–68, 73–78).
5 Ke skandinávským kontaktům s Rusí viz Picková 2007.
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4. Srovnání se švédským materiálem
Pro názornost srovnám východoevropské bojové nože a pochvy s materiálem ze středního
Švédska. Ten se během posledních dekád dočkal hned několika zpracování, za zmínku stojí např.
Arwidsson 1986; Stjerna 2007 nebo spíše populárně naučný Hjardar – Vike 2011 (166–167).
Pokud jde o švédské saxy, jsou dlouhé 28,6–57 cm (nejčastěji mezi 35–50), široké 1,7–2,5
cm, tlusté 0,6–2,5 cm a váží mezi 102–330 g (Stjerna 2007: 248, Table 1). Pro porovnání můžeme
sestavit zajímavou tabulku:
Průměrné získané údaje – východní Evropa

Průměrné získané údaje – střední Švédsko

Délka

39,95 cm

41,65 cm

Šířka

2,17 cm

2,57 cm

Tloušťka

0,96 cm

1 cm

(nezjištěno)

228 g

Váha

Můžeme si povšimnout, že čepele z obou oblastí vykazují podobné průměrné hodnoty.
Tento přístup má řadu mezer – mnohé kusy jsou poškozené a každý badatel udává jiné rozměry,
věřím však, že tyto skutečnosti se týkají obou souborů předmětů že jistá komparace průměrných
hodnot je možná a vypovídající.
Stjerna (2007: 245) udává, že čepele byly zřejmě vyrobeny z třídílného nebo pětidílného
paketu s jádrem z vysoce kvalitní oceli a že hřbet některých čepelí byl zdoben drážkami. Tohoto
drážkovaného hřbetu si můžeme povšimnout pouze u devíti čepelí z Västmanlandu a některých
finských bojových nožích (Stjerna 2007: 244–245; Salmo 1938; 1952), zatímco na materiálu z Birky
(Arwidsson 1986) jej nenacházíme. Stejně tak jsem v literatuře neobjevil jedinou zmínku o tom, že
by východoevropské čepele měly drážkovaný hřbet.
Dochované rukojeti švédských saxů jsou rovněž dřevěné a je patrné, že byly zakončené
kovovou koncovkou s kroužkem. Pokud je mi známo, tak švédské rukojeti nejsou ovinuty drátem,
jako je tomu například u exempláře č. 15 našeho katalogu. Možné pobronzování nebo černění
rukojeti, jako je tomu u exemplářů č. 5–6, jsem ve švédském materiálu neobjevil.
Švédské pochvy rovněž kryly čepel i rukojeť. Kování pochev je u obou souborů prakticky
totožné. Nacházíme stejně tvarované prvky i dekoraci, ačkoli u jednoho kování z mohyly Gnězdovo
Л-47 můžeme najít filigránovou dekoraci, která se jinde nevyskytuje (osobní korespondence ze
Sergejem Kainovem). U některých gotlandských, lotyšských i finských pochev je přes pochvu
přetažen příčný dekorovaný pásek, který nenacházíme ani ve středošvédském (Stjerna 2007: 246),
ani ve východoevropském prostředí. Jestliže Stjerna (2007: 245) informuje o tom, že některé z
västmanlandských pochev měly odlévaná nákončí, pak tuto skutečnost nejsme schopni
zaznamenat u východoevropských pochev, které mají nákončí z přehnutého plechu.
5. Závěr
Domnívám se, že v bojových nožích, které jsou opatřené pochvami s charakteristickým
bronzovým kováním, můžeme spatřovat skandinávské zbraně. Rozhodně nemůže být pochyb o
tom, že východoevropský materiál pochází z baltské oblasti, a nejbližší analogie dochovaných kusů
lze nalézt ve východní částí středního Švédska (např. Birka, Vendel). Z faktu, že ve staroruských
sídlištích s prominentním skandinávským vlivem byly v 10. století nošeny zbraně, které byly v téže
době a v hojnějším zastoupení používány ve středošvédských elitních centrech, usuzujeme, že
východoevropské saxy náležely významným mužům nejspíše švédského původu, kteří měli v obou
oblastech vysoké společenské postavení a byli jistým způsobem napojeni na vládnoucí okruh. S tím
souvisí i jejich potřeba viditelného nošení těchto majestátně zdobených předmětů.
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KATALOG
Č.

Naleziště

Okolnosti nálezu

Datace

Délka (z toho čepel)

Šířka

Tloušťka

Literatura

1

Zaljušik,
Jihovýchodní
Přiladoží, Rusko

Sax, který byl roku
10. století
27 cm (23 cm)
(Kirpičnikov udává
1874 nalezen D. Е.
Еvroneusem v mohyle 2. pol. 10. století)
č. 1. Pozůstatky
kožené pochvy

2 cm

Rozměr Kirpičnikov 1966: 102;
neznámý. Kočkurkina 1973: 100–101;
Kočkurkina 1989: 199–200;
Artemiev 1998: 228

2

Nikolská hůrka,
Jihovýchodní
Přiladoží, Rusko

Fragment saxu, který 2. pol. 10.
byl roku 1877 nalezen století
D. Е. Еvroneusem v
mohyle č. 2.
Pozůstatky kožené
pochvy.

3,8 cm

Rozměr Kirpičnikov 1966: 102;
neznámý. Kočkurkina 1973: 106–107;
Kočkurkina – Linevekij 1985: 18;
Artemiev 1998: 228

3

Gnězdovo,
Smolenská oblast,
Rusko

Sax z mohyly, nalezen 10. století
roku 1890.

4

Gnězdovo,
Smolenská oblast,
Rusko

Sax z mohyly č. 86
(18), nalezen během
vykopávek S. I.
Sergeeva roku 1901.

10. století

48 cm

3 cm

5

Gnězdovo,
Smolenská oblast,
Rusko

Sax z mohyly č. 11 v
Zaolšanském
mohylníku, nalezený
během vykopávek
roku 1979.

2. pol. 10.
století

50,5 cm (37,5 cm)

2,3 cm

6

Michalovskoje,
Jaroslavská oblast,
Rusko

Sax nalezený roku
1899 v blíže
nespecifikované

10. století

43 cm (33 cm)

2 cm

Fragment (čepel 14 cm)

Rozměry neznámé.

(Kirpičnikov
udává 3,3
cm)

Sizov 1902: 71;
Kirpičnikov 1966: 102;
Artemiev 1998: 228
1,3 cm

Sizov 1902: 99, obr. 69;
Kirpičnikov 1966: 102;
Artemiev 1998: 228

Rozměr Kameneckaja 1991: 141, obr.
neznámý. 9:1–2;
Artemiev 1998: 228–229, Fig.
1:3
1 cm

Stankevič 1941: 77, tab. VI:2;
Kirpičnikov 1966: 102, obr. 17:1;
Artemiev 1998: 229, Fig. 1:4;

mohyle.

Zozulja 2008: 339

7

Timerevo,
Jaroslavská oblast,
Rusko

Sax z mohyly č. 295,
nalezený roku 1977.
Pochva s bronzovým
kováním.

10. století

36 cm

Rozměry neznámé.

8

Korsuň/Chersonés,
Krym

Sax nalezený při
vykopávkách R. H.
Lepera roku 1910.

10. století

46,5 cm (36,5 cm)

2,1 cm

Rozměr Kolesnikova 1975: 265, obr. 1a;
neznámý. Artemiev 1998: 230

9

Pskov, Pskovská
oblast, Rusko

Sax nalezený poblíž
hrobu 42/42a
nalezený roku 1985
při vykopávkách
vedených V. V.
Sedovem.

10.–11. století 37,5 cm (28 cm)

2,4 cm

Rozměr Artemiev 1996: 32–34, obr. 1;
neznámý. Artemiev 1998: 228, Fig. 1:1

10 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Sax z mohyly č. 2

10. století

11 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Sax z mohyly č. 12

(podle Blifelda 1977
mohyla 36). Nalezen P.

I. Smoličevem roku
1925. Pochva s
bronzovým kováním.

3 cm

Rozměr Arne 1931: 290–291;
neznámý. Kirpičnikov 1966: 102;
Blifeld 1977: 129;
Artemiev 1998: 229;
Androščuk 1999: 103, no. 10;
Androščuk – Zocenko 2012: 190,
Fig. 133a–b

2,5 cm

Rozměr Arne 1931: 292–294;
neznámý. Kirpičnikov 1966: 102;
Blifeld 1977: 189, tab.
XXXVIII:5–6;
Kirpičnikov 1966: 102;
Artemiev 1998: 229;
Androščuk 1999: 107, no. 74–
75;
Černenko 2007: 133, obr. 48:1–

Kirpičnikovova)

I. Smoličevem roku
1925. Pochva s
bronzovým kováním.

(podle Blifelda 1977
mohyla 145). Nalezen P.

54 cm (podle Blifelda);
48 cm (39 cm) (podle

10. století

51 cm (42 cm)

Nedošivina 1991: 170–171;
Artemiev 1998: 229;
Zozulja 2008: 339

4, 7–16;
Androščuk – Zocenko 2012:
278–279, Fig. 214a–c
12 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Sax z mohyly č. 25

13 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Sax z mohyly č. 6

14 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Sax z mohyly č. 9

15 Šestovica,
Černihovská oblast,
Ukrajina

Dokonale zachovaný
sax z mohyly č. 2
objevené při
vykopávkách roku
2006.

(podle Blifelda 1977
mohyla 110). Nalezen P.

10. století

Rozměry neznámé.

Blifeld 1977: 90, 176;
Artemiev 1998: 229;
Androščuk 1999: 106, no. 69

I. Smoličevem roku
1927. Pochva s
bronzovým okováním.
(podle Blifelda 1977
mohyla 98). Nalezen J.

10. století

41 cm (35 cm), ulomená 2,1 cm
rukojeť

10. století

44 cm (33 cm), ulomený 2,4 cm
hrot

10. století

49 cm (z toho rukojeť 11,9

V. Stankevičem roku
1946.

(podle Blifelda 1977
mohyla 83). Nalezen D.

Rozměr Stankevič 1962: 26, obr. 10:2;
neznámý. Kirpičnikov 1966: 102;
Blifeld 1977: 90, 170;
Artemiev 1998: 229, Fig. 1:2;
Androščuk 1999: 106, no. 62;
Androščuk – Zocenko 2012: 261,
Fig. 199
0,7 cm

I. Blifeldem roku
1948. Fragmenty
bronzového kování
pochvy (?).
cm)

Rozměry neznámé.

Blifeld 1952: tab. 2:4; 1977:
165;
Kirpičnikov 1966: 102;
Artemiev 1998: 229–230;
Androščuk 1999: 106, no. 56

Androščuk – Zocenko 2012:
336–337, Fig. 19

Ad č. 1–2: Jedná se o málo zmapované kusy, protože jsou uložené v Helsinkách. Artemiev (1998:
230) si je jistý, že jde o skandinávské hroby.
Ad č. 4: Špatně zachovaný sax (osobní korespondence s Sergejem Kainovem).
Ad č. 5: Označení ПОЛЬ-11. Čepel je rozlomena na tři části, rukojeť je pokryta bronzem a na konci
rukojeti se nachází koncovka s očkem. Částečně zachovaná kožená pochva s bronzovými
svorkami a kováním zdobeným prolamovanou výzdobou ve tvaru písmene T, proveden
metalurgický průzkum (Puškina – Rozanova 1992: 215). TPQ datuje do 10. století.
Ad č. 6: Černěná rukojeť (?). Analogie saxu z Birky (Bj 944), ale kůže pochvy byla prokazatelně
černěná.
Ad č. 7: V Timerevu byly nalezeny další dva delší nože o délkách 22 a 24 cm. Nůž o délce 22 cm
pochází z mohyly č. 364 (Nedošivina 1991: 171), zatímco nůž o délce 24 cm (s délkou čepele
20 cm) pochází ze sídlištní jámy č. 72. Dubov (1982: 180, obr. 44: 4) jej označuje jako bojový
nůž neboli „skramasax“, ale fakt je, že nebyl zahrnut do ani jednoho z předchozích katalogů,
zřejmě kvůli délce.
Ad č. 8–9: Jediné sídlištní nálezy, přičemž č. 9 se možná původně nacházel v mohyle.
Ad č. 10: Zachované zbytky dřevěné pochvy s bronzovým kováním a nákončím.
Ad č. 11: Zachované pozůstatky dřevěné rukojeti a pochvy s bronzovým kováním: nákončí, svorky,
kování s „cikcak“ dekorací a prolamovanou výzdobou, kroužky na zavěšení.
Ad č. 12: Pozůstatky dřevěné rukojeti a pochvy s bronzovým nákončím a přezkou na pověšení k
opasku. Obrázky nejsou dostupné a podle neověřených informací na internetu byl sax ztracen či
zničen.
Ad č. 14: Rozlomený do tří částí, přičemž koncová část se nedochovala. V hrobu se našly také
fragmenty bronzového kování – kroužku a nákončí.
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Obr. 5 : Jediná fotografie exempláře č. 4.
Převzato z Sizov 1902: 99, obr. 69.

12

Obr. 6, 7 : Nákresy exempláře č. 5. Převzato ze Kameneckaja 1991: obr. 9:1–2; Artemiev 1998: Fig.
1:3.

Obr. 8, 9, 10 : Nákresy exempláře č. 6. Převzato ze Stankevič 1941: tab. VI:2; Kirpičnikov 1966: obr.
17:1; Artemiev 1998: Fig. 1:4.
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Obr. 11 : Fotografie, na níž lze spatřit exemplář č. 7. Převzato ze stránek
http://expotition.blogspot.com/2011/01/blog-post_05.html.

Obr. 12 : Fotografie exempláře č. 8. Převzato z Kolesnikova 1975: obr. 1a.
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Obr. 13, 14 : Nákresy exempláře č. 9. Převzato z Artemiev 1998: Fig. 1:1 a Artemiev 1996: obr. 1.

Obr. 15 : Schéma mohyly č. 36 ze Šestovice. Převzato z Blifeld 1977: 128, obr. 13.
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Obr. 16 : Fotografie exempláře č. 10. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 190.

Obr. 17 : Schéma exempláře č. 11. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 278–279.

Obr. 18 : Schéma exempláře č. 11 (položky 5–6 náleží k bronzové dekoraci z hrobu 30). Převzato z
Černenko 2007: 133, obr. 48:1–4, 7–16.

Obr. 19, 20: Fotky exempláře č. 11. Převzato ze stránek
http://museum.velizariy.kiev.ua/chernigiv/im_nzs/images/nz064.jpg,
http://museum.velizariy.kiev.ua/chernigiv/im_nzs/images/nz065.jpg

Obr. 21 , 22 : Nákresy exempláře č. 13. Převzato z Artemiev 1998: Fig. 1:2; Stankevič 1962: obr. 10:2.

Obr. 23 : Schéma mohyly č. 6 (98) ze
Šestovice. Exemplář č. 13 je označen
číslem 10. Převzato z Stankevič 1962:
26, obr. 6b.

Obr. 24 : Schéma exempláře č. 13. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 260–261.

Obr. 25 : Nákres exempláře č. 14. Převzato z Blifeld 1952: 129, tab. 2:4.

Obr. 26 (vlevo): Nákres kování pochvy u exempláře č. 14. Převzato z Blifeld 1952: 129, tab. 2:12.
Obr. 27 (vpravo): Schéma mohyly č. 83 ze Šestovice. Převzato z Blifeld 1977: 164, obr. 38. Exemplář
č. 14 je označen číslem 9.

Obr. 28 : Fotografie exempláře č. 15. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 336–337.

Obr. 29 (nahoře vlevo) : Nákončí pochvy ze Sarského tábora 2. Převzato z Leontiev 1996: Fig. 40:13.
Obr. 30 (uprostřed) : Nákončí pochvy ze Sarského hradiště. Převzato z Leontiev 1996: Fig. 47:1.
Obr. 31 (nahoře vpravo) : Nákončí pochvy z mohyly č. 50 ze Šestovice. Převzato Blifeld 1977: tab.
XIII:5.

Obr. 32 (vpravo) : Postranní kování pochvy z Jižního
Přiladoží. Převzato z Brandenburg 1895: tab. VII:10.

Obr. 33 (vpravo) : Závěsný kroužek z mohyly č. 40 ze
Šestovice. Převzato z Blifeld 1977: tab. IX:15.

Obr. 34 : Fotografie a schémata kování z mohyly č. 30 ze Šestovice. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 182–183.

Obr. 35 : Fotografie kování z mohyly č. 93 ze Šestovice. Převzato z Androščuk – Zocenko 2012: 258–259.

Obr. 36 : Nákres kování z mohyly č. 93 ze Šestovice. Převzato z Blifeld 1977: tab. XXV:10.

Obr. 37 : Fotografie a rekonstrukce unikátního filigránem zdobeného kování z mohyly Gnězdovo Л47. Za upozornění na tento nález děkuji Dmitrimu Chramstovovi (Truin Stenja) a Sergeji Kainovovi.
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Obr. 38 : Kresebná rekonstrukce Olega Fedorova na základě výzkumu T. A. Puškiny v gnězdovském
komplexu. Převzato z http://www.kulturologia.ru/files/u1834/ancient-russian-warrior-4.jpg
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