Miecz z Małego Rynku w Krakowie
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Czas powstania schyłek późnego średniowiecza
Miejsce powstania Kraków − Mały Rynek
Wymiary długość: 118 cm
Numer inwentarzowy MAK, Dział Krakowa Przedlokacyjnego, K:17 900
Muzeum Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Tematy wydobyte z ziemi
Technika kucie
Materiał żelazo
Prawa do obiektu Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Prawa do wizerunków cyfrowych domena publiczna
Digitalizacja RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Tagi wykopaliska, militaria, średniowiecze, Kraków, 3D, 3D plus, domena publiczna

Żelazny miecz z Małego Rynku w Krakowie został odkryty podczas remontu nawierzchni placu w 2007
roku. Jest to do tej pory jedyny miecz pochodzący z badań archeologicznych na terenie Krakowa. Jest
bardzo długi (118 cm), o wąskiej, szablasto wygiętej głowni z dość masywną głowicą (szerokość 4 cm)

umieszczoną na końcu sztabki do rękojeści. Na głowni, około 7−8 cm od miejsca, gdzie znajdował się
pierwotnie jelec, na obu płaszczyznach zastawy widoczne są niewielkie znaki miecznicze. Tworzą je
pojedyncze kółka o średnicy 0,2−0,3 cm. W jednym z nich umieszczony został równoramienny krzyżyk,
w drugim zaś, słabiej czytelnym ze względu na ubytki spowodowane korozją, krzyżyk w otwartym kole.
Jak się wydaje, łączy się on ze strzałką usytuowaną poza obwodem kręgu (?). Identycznych znaków
mieczniczych położonych na obu stronach zastawy miecza nie zarejestrowano na znanych mieczach z
terenu Polski. Pierwszy znak − krzyżyk w kole − pojawia się na mieczach wczesnośredniowiecznych już
od IX wieku, natomiast bliskich analogii do drugiego znaku nie udało się odnaleźć. Równoramienny
krzyżyk na zastawie miecza jest znakiem ponadczasowym. Można go odnaleźć w różnych formach,
zarówno na mieczach z napisem ULFBREHT z IX wieku, jak i na mieczach z końca XV stulecia.
Szczegółowe wymiary miecza: długość głowni − 94,5 cm, szerokość głowni − 4 cm, sztabka do
osadzenia rękojeści (trzpień) o przekroju prostokątnym − grubość 0,5−0,6 cm, szerokość 1,4−2,0 cm,
długość 18 cm; głowica ma długość około 6,3 cm i grubość kształtującą się w granicach 4,9 x 5,2 cm.
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