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W  czeskiej literaturze dotyczącej dziejów archeologii Karel Sklenář jest niemal 
instytucją. Jego zainteresowania dotyczą głównie zagadnień związanych z  kształto-
waniem się tej dyscypliny w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doby roman-
tyzmu. Wydał ogromną liczbę artykułów, opracowań i książek poświęconych dziejom 
czeskiej archeologii. Spośród nich najbardziej znane są Slepé uličky archeologie (Praha 
1977), Jan Erazim Vocel. Zakladatel české archeologie (Praha 1981), czy Bohové, hro-
by a učitelé (Praha 2003). Opublikował także prace poświęcone dziejom archeologii 
w ponadnarodowym ujęciu. Do takich prac należy anglojęzyczna książka Archaeology 
in Central Europe: the first 500 years (Leicester 1983) oraz czeskojęzyczny artykuł Vývoj 
prehistorické vědy v Evropě. Sklenář1 w wielu pracach nawiązywał również do dziejów 
polskiej archeologii, które zna bardzo dobrze. Autor rozpoczynał swoją działalność 
naukową już w  latach 60. ubiegłego wieku. Dzisiaj jest pracownikiem Uniwersytetu 
Karola w Pradze oraz przewodniczącym towarzystwa Česká Archeologická Společ-
nost, działającego przy Czeskiej Akademii Nauk (Česká Akademie Věd). W swoich 
dociekaniach potrafił zauważyć kilka interesujących wątków z dziejów polskiej arche-
ologii, które są mało znane nawet polskim historykom. Dla przykładu zwrócił uwagę 
na to, że pierwsza wzmianka o systemie trzech epok w polskiej literaturze została za-
mieszczona już w 1843 roku w artykule Wojciecha Morawskiego Krótka wiadomość 
o  kilku sławiańskich mogilnikach w  Meklemburgii, pisanym do leszczyńskiego pisma 
„Przyjaciel Ludu”2. Co ciekawe, polscy autorzy za pierwszą wzmiankę o tym systemie 
często uważali opis Teodora Tripplina z 1844 roku3. 

Prace Sklenářa były przybliżane polskim czytelnikom przez nieżyjącego już wy-
bitnego historyka archeologii Andrzeja Abramowicza. Łódzki badacz recenzował m. 
in. książkę Slepé uličky archeologie na łamach „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” 
w 1980 roku4. Czeski badacz znany jest również z publikacji artykułu „Otec české ar-
cheologie” Josef Dobrovský a polské starožtnosti włączonej do zbioru studiów dedyko-
wanych profesor Marii Magdalenie Blombergowej Od pradziejów po współczesność5.

W recenzowanej książce Václav Krolmus. Život a dílo archeologa romantika, autor 
podjął się przybliżenia biografii jednego z najbardziej zasłużonych badaczy dla czes
kiej archeologii doby romantyzmu, czyli księdza Václava Krolmusa. Tematykę zwią-
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zaną z  życiem i  działalnością Krolmusa Sklenář podejmował już wcześniej w  kilku 
artykułach w 1965 roku. Pierwsze krótkie teksty o działalności Krolmusa autor pisał 
już w 1965 roku. Ukazało się wówczas kilka jego tekstów o tej tematyce, w tym: Život 
a dílo Václava Krolmuse6 oraz Václav Krolmus a prehistorická sbírka Národního muzea7. 
Podobnie kwestia archeologii romantycznej lub romantyzmu w archeologii była już po-
dejmowana w  badaniach tego autora w  artykule Počatky české archeologie v období 
romantismu z 2010 roku8. Niemniej w recenzowanej książce zagadnienia te podejmo-
wane są z perspektywy o wiele szerszego spektrum źródeł i w bardziej wyczerpują-
cy sposób. Dlatego recenzowana praca ma charakter podsumowania wcześniejszych 
wieloletnich badań nad wkładem Václava Krolmusa w początkach archeologii u na-
szych południowych sąsiadów. 

W związku z tym, że opisywany w książce Sklenářa Václav Krolmus nie jest zna-
ny w polskiej literaturze, warto powiedzieć na wstępie kilka słów o jego działalności. 
Krolmus urodził się w 1790 roku w niewielkiej wsi Beřinka w powiecie Mladá Boleslav. 
Jego ojciec, również Václav, był wiejskim nauczycielem. Edukację zaczynał w domu 
oraz w wiejskiej szkole w Tajné koło Mšena. Od 1809 roku pobierał naukę w szkole 
prowadzonej przez zakon augustianów w Běle pod Bezdězem. W 1809 roku udał się 
do Mladé Boleslavi, gdzie uczył się w gimnazjum. Rok później kontynuował naukę 
w gimnazjum augustiańskim w České Lipě. Na studia wyższe udał się do Pragi, gdzie 
od 1811 roku studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola (wówczas Ka-
rola–Ferdynanda). Po roku studiów wstąpił do biskupiego seminarium duchownego 
w Litoměřicach. Uczęszczał tam na wykłady jednego z najważniejszych przedstawicieli 
czeskich narodowych budzicieli Józefa Jungmanna. Po ukończeniu nauki w semina-
rium rozpoczął działalność duszpasterską jako ksiądz katolicki. Jego prymicyjna Msza 
Święta odbyła się w 28 września 1815 roku w Liblicach koło Mělnika, gdzie sprawował 
funkcję wikariusza przez trzy lata. W kolejnych latach pełnił obowiązki duszpaster-
skie w miejscowościach Lysá nad Labem, Mšeno, Brozany i Křesín, gdzie przebywał 
najdłużej, bo od 1823 roku do 1832. Już wówczas nawiązał wieloletnią współpracę 
i przyjaźń z Wacławem Hanką, bibliotekarzem Muzeum Narodowego (Národní Mu-
zeum) w Pradze. Następnie został proboszczem w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny we wsi Zvikovec w  kraju pilzneńskim nad rzeką Berounką, gdzie 
przebywał do 1840 roku. W tej miejscowości nawiązał współpracę z arystokrata Ma-
tyášem Kaliną z Jähensteinu, który miał posiadłość w tej miejscowości. Wraz z nim 
Krolmus prowadził eksploracje archeologiczne i wycieczki krajoznawcze. Po konflikcie 
z zamożnym patronem Krolmus przeniósł się do Pragi w 1840 roku. Tu stał się szybko 
jednym z głównych przedstawicieli życia intelektualnego miasta, związanym zwłasz-
cza ze środowiskiem czeskich budzicieli. Zaprzyjaźnił się z poetą Josefem Jaroslavem 
Kaliną. W tym czasie odbył szereg wycieczek i poszukiwań archeologicznych. Prowa-
dził również badania wykopaliskowe. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Krolmus 
poszukiwał zabytków archeologicznych również wzdłuż budowanych linii kolejowych 
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oraz dróg. Można byłoby w tym dopatrywać się prekursorskich badań ratowniczych. 
W 1846 roku odkryto wiele zabytków archeologicznych podczas budowy linii kolejowej 
z Pragi do miejscowości Podmokel (dziś część miasta Děčín) i dalej do Drezna. Wspo-
mniana linia przebiegała przez bogate w stanowiska archeologiczne dzielnice Pragi: 
Bubeneč, Dejvice i Podbaba. 

Krolmus zazwyczaj nie podejmował się spraw bieżącej polityki. Jednak wydarze-
nia Wiosny Ludów 1848 roku zaangażowały również jego. Wziął udział w uroczysto-
ściach upamiętniających bitwę pod Białą Górą w 1620 roku. W dniu 8 czerwca 1848 
roku w trakcie nabożeństwa w kościele na Białej Górze Krolmus wygłosił płomienne 
kazanie, w  którym nawoływał do wyboru własnych przedstawicieli oraz krytykował 
ekspansywność niemiecką w Czechach. Krolmus został za to aresztowany i był prze-
trzymywany przez kilka miesięcy. 

Po wydarzeniach Wiosny Ludów nastąpił najintensywniejszy okres w badaniach 
archeologicznych Krolmusa. Prowadził prace wykopaliskowe, wycieczki archeologicz-
ne oraz zbierał materiały folklorystyczne, głównie opowiadania i pieśni. W trakcie swo-
jej działalności rozpoznał dość dokładnie Pragę wraz z najbliższymi okolicami oraz te-
ren niemal całej kotliny czeskiej pomiędzy Mladá Boleslav, Mělnikiem a Pragą, i tereny 
na południe od stolicy Czech, w tym dolinę Berounki (dopływ Wełtawy).

Krolmus należał do badaczy, którzy ulegali częstym w tym okresie fantazjom sło-
wianofilskim. Zjawisko to było na tyle powszechne, że uległa mu większość badaczy 
w I połowie XIX wieku. Często naiwne interpretacje, doszukiwanie się we wszystkich 
znaleziskach pozostałości pradawnej wielkości Słowian, wiara w pismo runiczno – sło-
wiańskie były typowe dla archeologii okresu romantyzmu. Václav Krolmus, podobnie 
jak wielu czeskich i polskich badaczy podzielał tego rodzaju słowianofilskie przeko-
nania i starał się poszukiwać archeologicznych dowodów potwierdzających średnio-
wieczne legendy i baśnie o początkach Czech. Interesowały go pozostałości po po-
gańskiej religii Słowian. W swoich interpretacjach podążał za popularnym wówczas 
archeologiem i poetą Janem Kollarem, który był autorem koncepcji o italskim rodo-
wodzie Słowian.

Konsekwencją tych słowianofilskich przekonań były nadinterpretacje Krolmusa. Uwa-
żał on, że dokonał odkrycia pochówku legendarnego Czecha u podnóża góry Řip w 1853 
roku oraz świątyni Czarnoboga w Skalsku w 1852 roku (w rzeczywistości piwnicy w wcze-
snej epoki nowożytnej). Interpretacje tego badacza są oczywiście w znacznej części odrzu-
cone przez późniejszą naukę. Można byłoby się zastanawiać zatem, czy warto zajmować 
się badaniami, które zostały surowo ocenione przez następców. Wydaje się jednak, że jest 
to konieczne dla głębszego zrozumienia ideologicznych uwikłań archeologii czy szerzej hu-
manistyki. Co więcej, kwestie związane ze ślepymi uliczkami archeologii doby romantyzmu 
mają ważny wymiar dla badań nad źródłami tożsamości narodowych i nacjonalizmów, które 
tak bardzo wpłynęły na dzieje XIX i XX wieku. Sklenář wymienił również cały szereg zasług 
Krolmusa do dziejów czeskiej archeologii. Krolmus był pierwszym czeskim archeologiem 
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polowym, przeszukiwał tereny inwestycji drogowych i  kolejowych, zwracał uwagę na 
orientację grobów szkieletowych, prowadził dokładną jak na tamte czasy, dokumentację. 
Rozpoznał szereg grodzisk i prowadził systematyczne badania nad osadnictwem pradzie-
jowym i średniowiecznym, gromadził nawet złomki naczyń ceramicznych i innych zabyt-
ków, nie posiadających wartości materialnej. Do badania kości ludzkich korzystał z po-
mocy specjalistów: antropologów i lekarzy, a także popularyzował wiedzę archeologiczną 
(s. 258). 

Krolmus starał się przybliżyć czytelnikom efekty swoich podróży i  poszukiwań. 
Dlatego publikował je regularnie. Wydawał zebrane przez siebie liczne podania i utwo-
ry kultury ludowej. Przykładem są tutaj Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje … wy-
dawane w latach 1846–51 w łącznie 12 zeszytach. Publikował również sprawozdania 
z wycieczek archeologicznych. Tego rodzaju relacje były zamieszczane między innymi 
w  pierwszych czterech numerach najstarszego działającego do dziś czasopisma ar-
cheologicznego w Czechach Památky archeologické (numery te ukazały się w  latach 
1854–1860). Najpoczytniejszą, odrębną publikacją książkową Krolmusa było dzieło 
Poslední Božiště Černobocha s runami na Skalsku, wydane w Pradze w 1857 roku. 

W trakcie swojej działalności Krolmus współpracował z wieloma wybitnymi pisa-
rzami czeskimi, niejednokrotnie ich inspirując. Do wymienionych już wcześniej należy 
dodać Jana Erazima Vocela (pierwszego, od 1850 roku, czeskiego profesora arche-
ologii), pisarkę Boženę Němcovą i poetę Jana Nerudę. Krolmus zmarł w Pradze 24 
października 1861 roku. 

Omawiana książka jest obszerną pracą, obejmującą 301 stron w  formacie A4. 
Oprócz wstępu zawiera trzy części i bibliografię, a także indeks osobowy i geograficz-
ny. We wstępie autor przybliża problematykę archeologii romantycznej i  źródła idei 
słowianofilskich w ówczesnej literaturze o starożytnościach. Wyjaśnił również, jak waż-
ną dla romantycznej archeologii w Czechach jest postać Václava Krolmusa. Zabrakło 
jednak, w odczuciu autora recenzji, głębszego zastanowienia się nad zdefiniowaniem 
„romantyzmu” w dziejach archeologii. Należy się również zastanowić, czy zasadnym 
jest używanie tego pojęcia związanego z  literaturą piękną w  kontekście historii na-
uki zwłaszcza, że pojęcie „romantyzmu” w dziejach archeologii przynosi wszak liczne 
skojarzenia, lecz jest pojęciem niezbyt wyrazistym. Czy pod pojęciem „romantyzmu” 
powinniśmy rozumieć pewną naiwność we wnioskowaniu, wpływ myślenia narodo-
wego i nacjonalizmu, liczne fałszerstwa i ślepe uliczki archeologii czy wreszcie wpływ 
słowianofilstwa? Problem ten nie obarcza autora książki, gdyż nie został dotąd nale-
życie wyjaśniony w nauce i podobnie funkcjonuje on w polskiej literaturze. Może lepiej 
byłoby rozdzielić zjawiska, które opisuje się jednym wyrazem romantyzm, lub też pisać 
o archeologii doby romantyzmu? 

Książka, jak już wspomniano, dzieli się na trzy części. Pierwsza część Život a prá-
ce [Życie i  praca] (s. 15–198) jest zasadniczym fragmentem książki, w której autor 
omawia życiorys Krolmusa wraz z  przedstawieniem kontekstu historycznego jego 
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działalności. Składa się z  dwunastu rozdziałów. Pierwszy rozdział: Mládí a  vzdělaní 
(1790–1815) [Młodość i wykształcenie] został poświęcony narodzinom Krolmusa, jego 
rodzinnej miejscowości i młodości. W dalszej części autor opisuje ścieżkę edukacyjną 
późniejszego badacza aż do studiów wyższych w Pradze i seminarium w Litoměřicach. 
Następnie autor przedstawił początki pracy duszpasterskiej na kolejnych parafiach oraz 
konflikty ze zwierzchnikami. Tematykę tę przeanalizowano w rozdziale drugim Kaplanská 
léta (1815–1832) [Lata kapłańskie]. W trzecim rozdziale: Na zvíkovecké faře (1832–1840) 
[Na zvikowieckim probostwie] omówiono działalność Krolmusa w trakcie sprawowania 
funkcji proboszcza w Zvikovcu, w tym pierwsze poszukiwania archeologiczne prowadzo-
ne wraz z Matyášem Kaliną z Jähensteinu. Konflikt z możnym patronem spowodował 
utratę probostwa przez Krolmusa. W efekcie ten przeniósł się do Pragi. Temu okresowi 
jego życia poświęcony został rozdział czwarty: První léta v Praze (1840–1847) [Pierw-
sze lata w Pradze]. Uczony szybko zaangażował się w życie kulturalne Pragi i nawiązał 
liczne kontakty z czeskimi środowiskami patriotycznymi. Efektem jego zaangażowania 
w budzenie czeskiej świadomości narodowej był udział w wydarzeniach Wiosny Ludów 
i areszt za antyniemieckie wystąpienie w kazaniu na Białej Górze w 1848 roku. Wydarze-
nia te zostały omówione w rozdziale piątym: Politická mezihra (1848) [Polityczne inter-
ludium]. Powrót do swych badań archeologicznych, etnograficznych i pracy literackiej 
po wydarzeniach 1848 roku został opisany w rozdziale szóstym: Opět ve světě archeologie 
(1849–1851) [Znów w świecie archeologii]. Wówczas Krolmus w największym stopniu 
rozwinął swoją działalność badawczą i literacką, odkrywając rzekomą świątynię Czarno-
boga w Skalsku i wydając popularną wówczas książkę, której tytuł został wykorzystany 
w nazwie rozdziału siódmego: Poslední božiště Černobocha (1852–1857) [Ostatnie miej-
sce kultu Czarnoboga]. Aktywność w poszukiwaniach archeologicznych, szeroki roz-
głos dokonywanych przez Krolmusa odkryć pozwalają stwierdzić, że był to najbardziej 
owocny okres w  jego działalności badawczej, która została przedstawiona szczegóło-
wo w rozdziale ósmym: Na vrcholu badatelské dráhy (1852–1859) [Na szczycie kariery 
badawczej]. Omawiając działalność wybitnego archeologa w  Czechach w  XIX wieku 
nie można pominąć kwestii jego stosunku do słynnych Rękopisów Królowodworskiego 
i Zielonogórskiego, które po wielu latach okazały się fałszerstwem. W czasach Krolmusa 
większość badaczy, nie tylko w Czechach uznawała je za autentyczne. Podobnie trakto-
wał je Krolmus. Miał on również pewne zasługi w przybliżeniu okoliczności „odkrycia” 
rękopisu. Pochodzenie rękopisu było początkowo nieznane. W 1818 roku został prze-
słany do Muzeum Narodowego w Pradze przez nieznanego nadawcę. Jednakże niejaki 
František Horčička zostawił świadectwo, w którym opisał okoliczności odnalezienia rę-
kopisu w wieży zamku w miejscowości Zelená Hora. Odkrycia miał dokonać zamkowy 
urzędnik Josef Kovář, który chciał je zataić w obawie przed właścicielem zamku hr. Je-
roným  Colloredo – Mansfeld. Arystokrata ten nie był bowiem zwolennikiem czeskiego 
odrodzenia narodowego. Kovář przekazał rękopis na ręce księdza Františka Boubela, 
który anonimowo odesłał go do muzeum w Pradze. Relację tę Horčička zostawił Krol-
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musowi, a ten przekazał ją w 1859 roku historykom: księdzu Romanowi Vořiškovi i Vla-
divojovi Tomkowi. Kwestie te omawia dziewiąty rozdział:  Krolmus a tajemství Rukopisu 
Zelenohorského (1859) [Krolmus i tajemnica Rękopisu Zielonogórskiego]. Ostatnie lata 
życia, śmierć, upamiętnienie i spuścizna intelektualna po Krolmusie to tematyka trzech 
ostatnich rozdziałów: dziesiątego Konec života (1860–1861) [Ostatnie lata życia]; jede-
nastego Dědictví po Václavu Krolmusovi (1861) [Dziedzictwo po Wacławie Krolmusie] 
oraz dwunastego „Druhý život” Krolmusova odborného odkazu (1861– ) [„Drugie życie” 
Krolmusowej spuścizny]. 

Część druga Vědecké snahy (s. 198–261) [Działalność naukowa] poświęcona zo-
stała w całości dorobkowi naukowemu Václava Krolmusa. Przedstawiono tu jego dzia-
łalność badawczą w kontekście ówczesnego stanu wiedzy oraz przyjmowanej metodo-
logii. Składa się ona ze wstępu i pięciu rozdziałów. Wstęp jest zatytułowany Obraz živý 
bývalého světa [Żywy obraz minionego świata] z podtytułem Zdroje Krolmusova pojetí 
českého dávnověku [Źródła krolmusowej koncepcji czeskiej starożytności]. W tym miej-
scu omówiono źródła, z których korzystał Krolmus do badania przedchrześcijańskiej 
starożytności. Autor wyjaśnił również dokładnie, skąd brały się idee badania poszcze-
gólnych źródeł i łączenia ich z najdawniejszą przeszłością. Tymi źródłami były zabytki 
archeologiczne, nazewnictwo geograficzne, język a także pieśni i opowiadania ludowe. 
Zatem metodyka Krolmusa została przedstawiona w kontekście ideowym i filozoficz-
nym epoki romantyzmu. Rozdział pierwszy Mravy, obyčeje, přísloví a zpěvy [Zwycza-
je, obyczaje, przysłowia i  śpiewy] posiada podtytuł uszczegółowiający Krolmus jako 
národopisec – folklorista [Krolmus jako etnograf – folklorysta]. Omawia on działalność 
etnograficzną badacza, efekty licznych wędrówek, w trakcie których zbierał podania 
i utwory ludowe, publikowane później w różnych formach. Rozdział drugi posiada ty-
tuł Naši slavní praotcové [Nasi sławni praojcowie] wraz z podtytułem Osudy romantic-
ké archeologie v Čechách [Losy romantycznej archeologii w Czechach]. Karel Sklenář 
w tym miejscu opisał działalność archeologiczną Krolmusa na tle jego współczesnych 
badaczy i problematyki wówczas podejmowanej. Rozdział trzeci Jaký był minulý svět 
[Jaki był miniony świat] posiada podtytuł Krolmusův obraz „pohanského pravěku” 
[Krolmusowy obraz „pogańskich pradziejów”]. Autor wyjaśnia tu nie tylko, jak Krol-
mus interpretował znaleziska archeologiczne, ale również w  jaki sposób postrzegał, 
wyobrażał sobie pradzieje. Krolmus był przekonany, że Czesi przybyli na tereny Ko-
tliny Czeskiej w 5 wieku po Chrystusie, jednakże mieli być w jego ujęciu pierwszymi 
jej mieszkańcami. Odrzucał zatem przekazy starożytnych historyków i geografów, sy-
tuujących tu kolejno plemiona celtyckie i germańskie (w tym Markomanów). Ważnym 
elementem, który interesował Krolmusa była religia pogańska Słowian. Tu dopatrywał 
się, na podstawie językowych podobieństw, powiązań z religią Indii i sanskrytem. Dwa 
ostatnie rozdziały tej części książki, czyli: czwarty Pozůstatky v zemi zahrabané [Szcząt-
ki w ziemi pogrzebane] z podtytułem Krolmus jako praktický archeolog české krajiny 
[Krolmus jako archeolog – praktyk ziem czeskich] oraz piąty Nejšt’astnější vykopavač 
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starožitností pohanských [Najszczęsliwszy odkrywca pogańskich starożytności] z pod-
tytułem Krolmusovo místo v dějinách české archeologie [Miejsce Krolmusa w dziejach 
czeskiej archeologii], omawiają zasługi Krolmusa w badaniach terenowych. Zdaniem 
Sklenářa to właśnie na tej płaszczyźnie zasługi tego badacza są największe. Co więcej 
w opinii autora Krolmus był pierwszym terenowym archeologiem i miał duży wkład 
w rozwój metodyki badań polowych w Czechach.

Część trzecia Textové přilohy (s. 262–268) [Załączniki tekstowe] zawiera edycję 
pięciu wybranych tekstów źródłowych. Załączono edycję listu Krolmusa do Matyáša 
Kaliny z Jähensteinu z 1832 roku, tekst kazania wygłoszonego w kościele na Białej Gó-
rze w Pradze w dniu 8 czerwca 1848 roku, tekst przesłuchania Františka Kustoša z 15 
czerwca 1848 roku w sprawie kazania Krolmusa, tekst projektu badań archeologicz-
nych z 1852 roku autorstwa Krolmusa oraz jego uwagi do publikacji wyników badań 
archeologicznych. 

Część czwartą stanowi bibliografia (Prameny a  literatura), zawierająca pokaźną 
liczbę źródeł archiwalnych, w tym rękopisów Krolmusa, jego korespondencję i auto-
grafy niepublikowanych prac. Uwzględniono również wyczerpującą literaturę przed-
miotu. Na końcu pracy znajdują się indeksy nazwisk i nazw geograficznych, obejmujące 
wybór osób i miejsc wspominanych w książce. Dużą zaletą książki są liczne ilustracje, 
łącznie 99, przedstawiających podobizny Krolmusa i jego współpracowników, repro-
dukcje fragmentów jego dokumentacji z badań polowych, szkice, mapy, a także ryci-
ny przedstawiające miejsca związane z działalnością tego badacza. Autor zamieścił 
również szereg aktualnych fotografii miejsc związanych z Krolmusem oraz stanowisk 
przez niego badanych.

Książka zawiera kilka poloników. Warto wspomnieć, że wśród odwiedzających 
Krolmusa latem 1858 roku byli Polacy: Józef Malewski, Józef Łepkowski, Karol Ro-
gawski i Konstanty hr. Tyszkiewicz, któremu nawet czeski uczony podarował jakieś 
zabytki (s. 164). Tyszkiewicz relacjonował spotkanie z Krolmusem w liście do Komisji 
Archeologicznej Wileńskiej z 1858 roku, opublikowanym w pracy Andrzeja Abramo-
wicza Dalecy i bliscy z 1974 roku9. Niestety relacja ta nie jest znana autorowi recenzo-
wanej książki i nie została w niej wykorzystana. Związki Krolmusa z polskimi kolegami 
nie były zbyt intensywne, w związku z  tym poloników w książce nie jest zbyt dużo. 
Jednakże praca ta może być dla polskiego czytelnika ciekawa również z tej przyczyny, 
że Krolmus, jako słowianofil, działający w okresie romantyzmu popełniał szereg błę-
dów charakterystycznych dla tego nurtu w połowie XIX wieku. Krolmus zatem naiwnie 
nadinterpretował znaleziska archeologiczne, przypisując im znaczenie kultowe, doszu-
kiwał się wszędzie śladów wierzeń pogańskich i słowiańskiego pisma runicznego. Do 
najsłynniejszych jego błędnych interpretacji należy uznanie pozostałości późnośre-
dniowiecznej, lub wczesnonowożytnej piwnicy w  Skalsku (powiat Mladá Boleslav) 
jako świątyni Czarnoboga. Drugą znaną pomyłką było odnalezienie rzekomego po-
chówku Czecha w pobliżu góry Řip w kotlinie czeskiej.  
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Recenzowana książka zasługuje na uwagę i  uznanie ze względu na interesującą 
i ważną tematykę oraz szczegółową i dogłębną wiedzę autora. Życiorys i dokonania 
Václava Krolmusa zostały przeanalizowane w  kontekście stanu wiedzy w  I  połowie 
XIX wieku. Godne uznania jest odpowiednie zachowanie proporcji przez autora, który 
starał się nie oceniać dokonań Krolmusa przez pryzmat późniejszej nauki i  dzisiej-
szej wiedzy archeologicznej, a jednocześnie potrafił wskazać czytelnikowi te elementy 
dokonań czeskiego uczonego, które nie zostały docenione przez potomnych. Co wię-
cej autor potrafił wskazać ideowe źródła zainteresowań i poglądów Krolmusa, dzięki 
czemu książka ta jest interesującym studium nad filozoficznymi i ideologicznymi uwi-
kłaniami archeologii w I połowie XIX wieku. Książka ta jest zatem nie tylko biografią 
uczonego, ale również pracą analizującą bardzo ważne zjawisko w dziejach archeolo-
gii w Czechach – ulegania romantycznemu słowianofilstwu, występujące w tym okresie 
również w Polsce. 
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