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Z X-XIII W. Z TERENU POLSKI.
UWAGI O PROWENIENCJI I DATOWANIU1

Zagadnienia wstępne
Pod pojęciem trzewika rozumiane jest w literaturze bronioznawczej dolne okucie pochwy
miecza lub szabli, wykonane najczęściej z metalu
(głównie z brązu) techniką odlewania lub łączenia z elementów, mające na celu jej wzmocnienie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem (Gradowski, Żygulski 1982, 16). Oprócz cech praktycznych
przedmiot ten miał także niewątpliwe walory estetyczne, być może pełnił także rolę symboliczną,
jako wyznacznik pozycji społecznej. W Polsce
trzewiki pochew mieczy z anonsowanego w tytule okresu (X-XIII w.) nie należą do zbyt częstych
znalezisk. W literaturze znaleźć można informacje o zaledwie 27 przedmiotach tego typu wykonanych z brązu i srebra2.
Ostatnie 100 lat, poczynając od pionierskiej
pracy T. J. Arnego (1913), zaowocowało licznymi
opracowaniami wczesnośredniowiecznych trzewików pochew mieczy, w tym kilkoma próbami ich
klasyfikacji (tab. 1; m.in. Korzuhina 1950, tab. 1;
Paulsen 1953; Kulakov 1990, 31, ris. 16; Kazakevičius 1992; 1998; Asaris 1994; Eniosova 1994;
Sikora 2001; 2003; Hedenstierna-Jonson 2002;
Parczewski 2003). Autorzy tych rozpraw dysponowali różnorodnym liczbowo i jakościowo materiałem źródłowym, kierowali się także często

1

odmiennymi kryteriami podziału typologicznego.
W przypadku niektórych klasyfikacji mankamentem pozostaje fakt, że uwzględniają one tylko
wycinek dostępnej bazy źródłowej ograniczony do
konkretnej formy trzewika i jego ornamentyki
(Eniosova 1994; Hedenstierna-Jonson 2002; Parczewski 2003) czy etnosu lub terytorium (Kulakov
1990; Asaris 1994; Sikora 2001; 2003), co powoduje, że można je zastosować jedynie „lokalnie”.
Praktycznie jedyną obok opracowania G. F. Korzuhiny (1950) próbę ogólnoeuropejskiego spojrzenia
na tę kategorię przedmiotów stanowi klasyfikacja
wypracowana przez P. Paulsena (1953), która mimo upływu półwiecza i pewnych niedostatków,
uwydatnionych przez liczne znaleziska z terenu
Litwy, Łotwy i Estonii (Kazakevičius 1992; 1998)
a także z Polski (Parczewski 2003), nadal jest
z powodzeniem stosowana. Owe niedostatki zrekompensowane zostały w opracowaniach V. Kazakevičiusa (1992; 1998) i M. Parczewskiego (2003),
którzy dokonali modyfikacji podziału P. Paulsena,
uwzględniając nowe „nietypowe” znaleziska. W niniejszym szkicu dalecy jesteśmy od próby stworzenia nowego podziału typologicznego, zdajemy
sobie bowiem sprawę, że aby to uczynić, należałoby przeanalizować materiały źródłowe z całej
Europy, a nie tylko z terenu Słowiańszczyzny czy

Na wstępie autor pragnie gorąco podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszego tekstu. Szczególne
słowa wdzięczności należą się mgr. Jackowi Wrzesińskiemu z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za udostępnienie
szczegółowych danych i dokumentacji rysunkowej trzewika z Dziekanowic przed jego publikacją (Wrzesiński, Wrzesińska
w druku), mgr. Tomaszowi Kurasińskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi i mgr. Piotrowi N. Kotowiczowi
z Muzeum Historycznego w Sanoku za pomoc w zbieraniu materiałów oraz mgr. Danielowi Tereszczukowi za możliwość
wykorzystania maszynopisu pracy magisterskiej.
2 W opracowaniu nie uwzględniono przedmiotu z miejscowości Strzegowa określonego jako trzewik pochwy miecza z blachy
miedzianej (Muzolf 1997, 158-159, ryc. 4.2), brak bowiem pewności co do jego funkcji. Za przekonujące uznano także
argumenty B. Duchniewskiego (2002, 370-372), negującego istnienie trzech trzewików z Wolina, i do katalogu włączono jedynie
okaz z badań w 1955 r. Oprócz omawianych trzewików z brązu i srebra w literaturze wzmiankowane są także trzewiki żelazne
(Czersk – Kiersnowska 1986, 61-62, rys. 35.2; Gródek n. Bugiem – Tereszczuk 2002; Opole – Wachowski 1984, 13, ryc. 1d;
Pułtusk – Polak 1988a, ryc. 2.7; Szczecin – Janowski w druku), które posiadają przeważnie nieskomplikowany kształt, zbliżony
do podkówki, i sądząc z datowania nawarstwień i stanowisk, na których je odkryto, pojawiły się dopiero w 1. połowie XIII w.
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krajów wschodnio-bałtyjskich. W związku z powyższym uznaliśmy, że dla naszych potrzeb najodpowiedniejsze będą klasyfikacje V. Kazakevičiusa (ryc. 1) i P. Paulsena, uwzględniono w nich
bowiem największą liczbę możliwych rozwiązań
konstrukcyjnych i ornamentacyjnych3. Prezentowany tekst ma na celu jedynie zarysowanie problematyki i dotychczasowych poglądów na temat
proweniencji i chronologii poszczególnych form
trzewików, stąd też zrezygnowano z opisu każdego
z okuć, skupiając się jedynie na charakterystyce
typów.
Spośród 27 brązowych i srebrnych trzewików
odkrytych w Polsce (ryc. 2, tab. 2), 22 cechuje
kształt, ornamentyka i stan zachowania, które
pozwalają umieścić je w ramach wypracowanych
dotychczas klasyfikacji. W przypadku okuć z Raciąża4 (nr kat. 18, ryc. 16:2 – Kowalczyk 1986,
78-79, tabl. LX:c), Czerska (nr kat. 2, ryc. 16:1 –
Kiersnowska 1986, 61-62, rys. 28.8) i Tumu
(nr kat. 24 – Poklewski-Koziełł 2003, 50) uniemożliwia to słaby stan zachowania. Natomiast
dwa pozostałe trzewiki, z Raciąża (nr kat. 17,
ryc. 16:3 – Kowalczyk 1986, 78-79, tabl. LX:b) i
Tumu (nr kat. 23, ryc. 16:4 – Nadolski 1954, 34,
ryc. 6; Poklewski-Koziełł 2003, 50), nie mieszczą
się w ramach istniejących typologii i zostaną
omówione osobno. Spośród znalezionych w Polsce okazów 26 wykonanych jest z brązu; jedynie
okaz z Trzcinicy wykonany został ze srebra.
Trzewiki typu Ia wg V. Kazakevičiusa
Cechą wspólną trzewików tego typu jest
ażurowa budowa oraz stosunkowo nieskomplikowane zdobienie, na które składa się, w polu głównym, schematycznie przedstawiona sylwetka ptaka
w układzie heraldycznym, ze skierowanymi w dół
rozpostartymi skrzydłami i ogonem. W górnej części trzewiki te zwieńczone są niewielką stylizowaną główką ptasią, niekiedy z zaznaczonym
okiem. W niektórych przypadkach ramy okuć
i sylwetki ptaków zdobione są drobnymi kółkami
3

z punktem w środku, przy czym zarówno liczba
kółek, jak i pokryty nimi obszar są różne. Zdobienie to może bowiem występować bądź wyłącznie na ramie, bądź tylko na sylwetce ptaka,
bądź na jednym i drugim elemencie jednocześnie. Okucia te z reguły nie posiadają guzka w dolnej części.
Na ziemiach polskich znaleziono trzy egzemplarze tego typu trzewików. Pierwszy pochodzi
z miejscowości Skic (nr kat. 20, ryc. 3:2 – Żak
1963a, 81-82, ryc. 77:1) i jest znaleziskiem luźnym, dwa pozostałe odkryto w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na osadzie w Warszawie-Starym Bródnie (nr kat. 25, ryc. 3:3 –
Dulinicz 1999, 52, pl. 16:1) i na terenie miasta
Wolin (nr kat. 26, ryc. 3:1 – Filipowiak 1955,
ryc. 1). Na trzewikach ze Skica i Warszawy-Starego Bródna rama i sylwetka ptaka zdobione są
kółkami z punktem centralnym. Okucie wolińskie nie jest ornamentowane.
W typologii P. Paulsena okazy z przedstawieniem stylizowanej sylwetki ptaka znalazły się
w typie I.2 – tzw. grupa szwedzko-wareska (niem.
eine schwedisch-warägische Gruppe – Paulsen 1953,
22-34), ze względu na różnice w ornamentyce,
podzielonym dodatkowo na cztery podtypy. Okucia analogiczne do omawianych sklasyfikowane
zostały w podtypie d (tamże, 28-34). Obecnie znanych jest co najmniej 40 takich trzewików5 (dane
wg Paulsen 1953, 28-33; Kazakevičius 1998, 314;
Ambrosiani 2001, fig. 1:7; Mihajlov, Nosov 2002,
ris. 1:2; Sikora 2003, 32; Kulakov 2005, abb. 22),
a ich znaleziska rozproszone są na dość znacznym
obszarze północnej i północno-wschodniej Europy
(ryc. 4). Utrudnia to wskazanie miejsca produkcji,
choć większość badaczy uznaje, że przynajmniej
część tych przedmiotów wykonana została w Skandynawii. Wykorzystanie powszechnego w zdobnictwie wyżej wymienionego obszaru motywu
istotnie skłania do szukania powiązań z tym kręgiem kulturowym, a hipotezę potwierdza ponadto
znalezisko formy odlewniczej w szwedzkiej Birce

W niniejszym szkicu jedynie marginalnie wykorzystaliśmy najnowszą klasyfikację trzewików pochew mieczy i jak dotychczas najpełniejsze opracowanie znalezisk polskich pióra P. Sikory (2001; 2003), w którym uwzględniono 13 trzewików,
w tym 11 brązowych i srebrnych. Klasyfikacja ta daje się być może wykorzystać przy próbie spojrzenia na polskie znaleziska
z perspektywy „słowiańskiej”, jednak nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań, gdy uwzględnimy również materiały z północno-wschodniej Polski. Nie jesteśmy też pewni, czym kierował się autor, włączając do wyróżnionego przez siebie typu V co
najmniej trzy różniące się budową, kształtem i ornamentyką typy okuć. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza trzewika z Gdańska,
któremu podobne, ze względu na ornament, wydzielone zostały jako oddzielny typ już przez P. Paulsena (1953, 97-101), oraz
trzewika z Tumu, którego konstrukcja zdecydowanie odbiega od pozostałych (podobnie jak „nieznanego” P. Sikorze okazu
z Raciąża).
4 Należy żałować, że egzemplarz ten zachowany jest szczątkowo i niemożliwa jest precyzyjna klasyfikacja, ponieważ na
podstawie kształtu górnej części powinien być on fragmentem trzewika typu I, II lub III, których występowanie kończy się
z XI w. (por. tekst główny), co biorąc pod uwagę datowanie grodziska raciąskiego na XIII-XIII/XIV w., stwarza szerokie pole dla
interpretacji. Niewykluczone, że reprezentuje on typ wcześniej nie wyróżniony.
5 Do omawianego typu należy przypuszczalnie także trzewik odkryty wraz z mieczem typu X (wg J. Petersena) w 2002 r.
w Kijowie, w grobie komorowym datowanym na 1. połowę X w. (por. Movtân 2004-05, 54).
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Korzuhina
(1950)

II

Paulsen
(1953)*
I.1a
I.1b
I.2a
I.2b
I.2c
I.2d

Kulakov
(1990)**

Asaris
(1994)

A-I-2
A-I-2a
B-II-1

I.1

B-II-2
B-I-1
A-II-1, A-II-1a
A-II-2
A-II-3, A-II-3a
A-I-1

I.1

I
II.1

V
V, VI
V
IV
VI, VII
VII
III
VI
VIII

II.2
II.3
II.4
III.1
III.2
III.3
III.4
IV
V.1
V.2a
V.2b
V.2c
VI
VII.1
VII.2
VII.3

II.1.1
II.1.2
II.2

Eniosova
(1994)

Kazakevičius
Hedenstierna- Parczewski
Sikora
(1998)
Jonson
(2003)
(2001; 2003)
(2002)
Ib1
Ib2
Ia

2.1, 2.2
4

II.3.1, II.3.2

Ia
PI.1

IIa
IIb
IIc

3.1, 3.2, 3.3

s vyemkoj
I.2

P I.2
PI.3

Ib

IIIa, IIIb, IIIb1
IIIb
IIIc
IV
Va
Vb

1

IIb1
IIb2

IIIb1, IIIb2
IIIa1
IIa1
IIa2
IVb
IVa1
IVa2

PII.1
Sub-group a-c

PII.2
PII.3
PI.4a-b

Va
Va, Vb
Va

6
5
5
A-I-2b
3.3 + 4

VIb
VIa
VIc
Ib3
I/II

VI
Sub-group d

Tab. 1. Porównanie klasyfikacji wczesnośredniowiecznych trzewików pochew mieczy (za punkt wyjścia przyjęto klasyfikację P. Paulsena, 1953).
List 1. Comparison of classifications sword’s scabbards chapes (as the point of begining take a classification of P. Paulsen, 1953).
* Rozwinięcie określeń typów trzewików pochew mieczy w klasyfikacji P. Paulsena. Typ I – mit germanischen Vogelmotiv: 1 – eine
skandinavische Gruppe: a – odmiana „klasyczna”, b – odmiana o stylizowanej ornamentyce; 2 – eine schwedisch-warägische Gruppe:
a – Untergruppe a, b – Untergruppe b, c – Untergruppe c, d – Untergruppe d. Typ II – mit germanischen Vierfußmotiv: 1 – eine skandinavische
Gruppe des 10. Jh., 2 – eine schwedische Gruppe des 10. Jh., 3 – im Tierstil der Ostseekreises, 4 – mit Vierfüßler und Palmette. Typ III – mit
orientalischer Palmette: 1 – eine warägische Gruppe, 2 – eine warägisch-baltische Gruppe, 3 – eine baltisch-ostpreußische Gruppe, 4 – eine
ostpreußische Gruppe. Typ IV – mit Vogelmotiv im Medalion. Typ V – mit Kreuz und Ranke: 1 – eine warägisch-livländische Gruppe, 2 – eine
kurländisch-ostpreußische Gruppe: a – Untergruppe a, b – Untergruppe a, c – Untergruppe c. Typ VI – im Runensteintierstil. Typ VII – Niedriger
Ortbänder: 1 – mit Palmetten, 2 – mit Kreuzen, 3 – ohne Kreuz und Palmette.
** Rozwinięcie określeń typów trzewików pochew mieczy w klasyfikacji V. I. Kulakova: I – otdel proreznye; II – otdel cel´nolitye.

(Arne 1913, fig. 18). B. Nerman nie wykluczył,
że oprócz Skandynawii omawiane trzewiki wytwarzano także na Rusi lub na wschodnich wybrzeżach Bałtyku (Nerman 1929, 95). Wyłącznie
za Szwecją opowiedziały się G. F. Korzuhina
(1950, 65) i M. Strömberg (1951, 238). P. Paulsen
przypuszczał, że oprócz Birki okucia te mogły
być produkowane także na Gotlandii i w okolicach Kijowa (Paulsen 1953, 33; Dulinicz, 1999,
54-55), a B. v.z. Mühlen (1975, 37), że między
Kijowem a górną Wołgą. J. Żak uważał, że okucie ze Skica jest importem skandynawskim (Żak
1954, 728), natomiast o trzewiku z WarszawyStarego Bródna napisał wprost, że pochodzi on
z Birki (Żak 1968, 312). Na Skandynawię lub
północną Ruś wskazywał A. Nadolski (1954, 34).
V. Kazakevičius zasugerował natomiast, że część
okazów znalezionych na terenie Litwy może jed-

nak pochodzić z lokalnych warsztatów, a świadczyć ma o tym egzemplarz trzewika z cmentarzyska w miejscowości Paragaudis, odznaczający
się niestarannym wykonaniem i zmienioną, w stosunku do innych okazów tego typu, sylwetką ptaka
(Kazakevičius 1992, 96; 1994, 43; 1998, 292). Na
obszarze tym występują także dość liczne okazy
nieornamentowane, o nieco zbarbaryzowanej formie, a zatem niewykluczone, że tam właśnie powstał trzewik woliński.
W Birce warstwa, w której znaleziono formę
odlewniczą do trzewików omawianego typu, datowana jest na 2. połowę X w. (Strömberg 1951,
237-238). Chronologię trzewików znalezionych na
cmentarzysku w miejscowości Šestovici na podstawie współwystępujących monet ustalono na
1. ćwierć X – przełom X i XI w. (Dulinicz 1999,
55). Na terenach wschodniobałtyckich większość
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Ryc. 1. Klasyfikacja trzewików pochew mieczy autorstwa V. Kazakevičiusa (wg Kazakevičius 1998, pav. 2).
Fig. 1. Classification of sword’s scabbards chapes according to V. Kazakevičius (after Kazakevičius 1998, pav. 2).

okuć tego typu datowana jest na X – początek
XI w. (Mühlen 1975, 38; Kazakevičius 1998,
291). Podobnie przedstawia się chronologia okazów z Polski. Okucie z Warszawy-Starego Bródna znaleziono w warstwie datowanej na X-XI w.
(Dulinicz 1999, 51), a trzewik z Wolina w warstwie z 4. ćwierci X w. (Filipowiak 1955, 183).
Egzemplarz ze Skica jest znaleziskiem luźnym,
można jednak z dużym prawdopodobieństwem
przyjąć, że jego chronologia nie różni się od
egzemplarzy wymienionych wyżej i pochodzi on
z X-X/XI w.
Trzewiki typu Ib2 wg V. Kazakevičiusa
W typie tym mieszczą się ażurowe trzewiki
zdobione silnie zgeometryzowaną, widzianą z góry
sylwetką ptaka, z dziobem i głową przedstawio-

nymi za pomocą rozety, o trzech migdałowatych ramionach, z krótką półokrągłą szyją, tułowiem i rozłożonymi na boki skrzydłami, wyobrażonymi za
pomocą dwóch okręgów. Niżej znajdują się dwa
niewielkie okręgi i odchodzące od nich dwie poziome poprzeczki, biegnące do brzegów trzewika,
przedstawiające, jak się przyjmuje, stawy biodrowe z odchylonymi od nich łapami. Ciało ptaka
zakończone jest rozłożonym wachlarzowato ogonem, z zaznaczonymi pięcioma ułożonymi symetrycznie piórami. Rama trzewika w większości
przypadków zdobiona jest w górnej części rytym
ornamentem jodełkowym, ujętym w pasma i od
strony wewnętrznej ograniczonym pojedynczą rytą
linią. Drobne różnice pomiędzy poszczególnymi
trzewikami (Janowski, Fudzińska w druku) dotyczą jedynie sposobu ukształtowania zakończenia
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Ryc. 2. Rozmieszczenie znalezisk brązowych i srebrnych trzewików pochew mieczy na terenie Polski: 1 – Czermno, 2 – Czersk, 3 – Dąbrowa,
4 – Długosze, 5 – Dziekanowice, 6 – Gdańsk, 7 – Gdynia-Oksywie, 8-9 – Malbork, 10 – okolice J. Gopło, 11 – Morąg, 12 – Myślęcin, 13 – Nowiny
Bargłowskie, 14 – Podzamcze, 15-16 – Pułtusk, 17-18 – Raciąż, 19 – Rybiczyzna, 20 – Skic, 21 – Szczecin, 22 – Trzcinica, 23-24 – Tum pod
Łęczycą, 25 –Warszawa-Stare Bródno, 26 – Wolin, 27 – Zawada Lanckorońska. Oprac. A. Janowski.
Fig. 2. Location of bronze and silver chapes finds from area of Poland: 1 – Czermno, 2 – Czersk, 3 – Dąbrowa, 4 – Długosze,
5 – Dziekanowice, 6 – Gdańsk, 7 – Gdynia-Oksywie, 8-9 – Malbork, 10 – Gopło Lake surroundings, 11 – Morąg, 12 – Myślęcin, 13 – Nowiny
Bargłowskie, 14 – Podzamcze, 15-16 – Pułtusk, 17-18 – Raciąż, 19 – Rybiczyzna, 20 – Skic, 21 – Szczecin, 22 – Trzcinica, 23-24 – Tum
near Łęczyca, 25 –Warszawa-Stare Bródno, 26 – Wolin, 27 – Zawada Lanckorońska. Drawn by A. Janowski.

górnej (część z nich zwieńczona jest niewielką
główką zwierzęcą) i dolnej ich części (niektóre
okazy posiadają w dolnej części wyodrębniony
guzek).
Na ziemiach polskich trzewiki analogiczne
do opisanych znaleziono w Gdyni-Oksywiu – znalezisko luźne (nr kat. 7, ryc. 3:4 – Kostrzewski
1929, ryc. 2) i na osadzie w miejscowości Podzamcze (nr kat. 14, ryc. 3:5 – Janowski, Fudzińska w druku). Ten typ okuć należy do rzadko spotykanych; łącznie w Europie – poza wspomnianymi – odkryto osiem podobnych egzemplarzy.
Obszar ich występowania (ryc. 5) ograniczony jest
do wschodnich i południowych wybrzeży Morza

Bałtyckiego (Polska, Litwa, okręg kaliningradzki),
a jedyny wyjątek stanowi okaz znaleziony w miejscowości Zavet w Bułgarii (Jotov 2004, 47, obr.
17:433; Janowski, Fudzińska w druku).
Miejsce produkcji trzewików typu Ib w wariancie 2 stanowi w literaturze kwestię dyskusyjną. W klasyfikacji P. Paulsena analogiczne okucia
umieszczone zostały w odmianie b typu I.1 – tzw.
grupa skandynawska (niem. eine skandinavische
Gruppe – Paulsen 1953, 17-21). Badacz ten nie
wskazał miejsca ich produkcji, zwrócił jedynie
uwagę na koncentrację znalezisk na terenie Skandynawii, zwłaszcza w Szwecji (tamże, 20). Podobnego zdania był także B. v.z. Mühlen, który
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przypuszczał, że pochodzą one z Gotlandii i Olandii
(Mühlen 1975, 38). Pogląd P. Paulsena częściowo podtrzymał także V. Kazakevičius, który zgodził się z hipotezą, że trzewiki w wyróżnionej przez P. Paulsena
odmianie a (wariant 1 wg V. Kazakevičiusa) są pochodzenia skandynawskiego i na terenach zamieszkiwanych przez plemiona pruskie stanowią import, natomiast
w odniesieniu do odmiany b (warianty 2 i 3 wg V. Kazakevičiusa) zasugerował, że jest ona wytworem miejscowych rzemieślników (Kazakevičius 1992, 96-97; 1994,
43; 1998, 292-293; 2000, 20; Eniosova 1994, 107). Na
terenach pruskich nie znaleziono co prawda form odlewniczych i półwytworów trzewików pochew mieczy, jednak fakt, że terytorium występowania tego typu przedmiotów ograniczone jest w praktyce do wschodnich
i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, potwierdza słuszność zarysowanej hipotezy. Na obszarze tym
Ryc. 3. Trzewiki typu Ia wg V. Kazakevičiusa (1-3); typu Ib2 wg V. Kazakevičiusa (4-5). 1 – Wolin (wg Żak 1963a, ryc. 30); 2 – Skic (wg Żak
1963a, ryc. 77:1); 3 – Warszawa-Stare Bródno (wg Dulinicz 1999, pl. 16:1); 4 – Gdynia-Oksywie (wg Łęga 1930, ryc. 297); 5 – Podzamcze
(fot. E. Fudzińska).
Fig. 3. Type Ia chapes according to V. Kazakevičius (1-3); type Ib2 according to V. Kazakevičius (4-5). 1 – Wolin (after Żak 1963a, ryc. 30);
2 – Skic (wg Żak 1963a, ryc. 77:1); 3 – Warszawa-Stare Bródno (after Dulinicz 1999, pl. 16:1); 4 – Gdynia-Oksywie (after Łęga 1930, ryc. 297);
5 – Podzamcze (Photo by E. Fudzińska).

Ryc. 4. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Ia wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (wg Paulsen 1953, 28-33; Kazakevičius 1998, 314;
Ambrosiani 2001, fig. 1:7; Mihajlov, Nosov 2002, ris. 1:2; Sikora 2003, 32; Kulakov 2005, abb. 22).
Fig. 4. Location of chapes finds type Ia according to V. Kazakevičius from Europe (after Paulsen 1953, 28-33; Kazakevičius 1998, 314;
Ambrosiani 2001, fig. 1:7; Mihajlov, Nosov 2002, ris. 1:2; Sikora 2003, 32; Kulakov 2005, abb. 22).
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Ryc. 5. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Ib2 wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (wg Janowski, Fudzińska w druku).
Fig. 5. Location of chapes finds type Ib2 according to V. Kazakevičius from Europe (after Janowski, Fudzińska in print).

penetracja skandynawska była intensywna. W osadach takich jak np. Kaup/Wiskiauty nie tylko handlowano rozmaitymi przedmiotami sprowadzanymi ze Skandynawii, ale, jak można przypuszczać,
także produkowano wyroby w stylu skandynawskim. Fakt, że trzewiki typu Ib2 stanowią „uproszczoną” wersję typu Ib1 wskazuje, że mogą być one
ich naśladownictwem, powstałym przez zapożyczenie formy i techniki wytwarzania. W świetle
powyższego poddać należy w wątpliwość poglądy J. Kostrzewskiego, jakoby trzewik z GdyniOksywia był odmianą lokalną, wytworzoną na Pomorzu (Kostrzewski 1929, 53-54), W. Łęgi o jego
szwedzkim pochodzeniu (Łęga 1930, 209), A. Nadolskiego o pochodzeniu skandynawskim (Nadolski 1954, 34) i J. Żaka, który wskazywał Gotlandię jako miejsce jego produkcji (Żak 1967a, 304;
1968, 312). Bardziej prawdopodobne wydaje się,
że powstał on, podobnie zresztą jak okaz z Podzamcza, na terenach zamieszkanych przez plemiona pruskie.
Trzewiki typu Ib2 zdobione są motywami
zaczerpniętymi ze stylu Borre. Większość przedmiotów w tej stylistyce powstało w okresie między

1. połową IX a 2. połową X w. (Wilson, KlindtJensen 1966, 87-94). Na terenach pruskich cztery
trzewiki typu Ib2 odkryto w grobach, które na
podstawie współwystępujących przedmiotów datowane są na koniec X – XI w. (Kazakevičius 1992,
95; 1998, 293-295; Eniosova 1994, 106; Janowski,
Fudzińska w druku). Podobnie przedstawia się datowanie okazów z Polski. Dla trzewika z GdyniOksywia J. Żak określił datę zagubienia na okres
po 950 r. – początki XI w. (Żak 1963a, 88), w innym miejscu napisał jednak, że datować należy go
na ostatnie ćwierćwiecze X w. (Żak 1967a, 304)
lub że dotarł on na ziemie polskie około lat 9901000 (Żak 1967b, 81). P. Sikora datuje okazy tego
typu na przełom X i XI w. (Sikora 2001, 111) lub
początek XI w. (Sikora 2003, 19). Chronologię
okazu z Podzamcza określono na koniec X – XI w.
(Janowski, Fudzińska w druku).
Trzewik z miejscowości Rybiczyzna
Niezwykłym egzemplarzem, nie poddającym
się jednoznacznej klasyfikacji, jest okucie znalezione w miejscowości Rybiczyzna (nr kat. 19,
ryc. 6:1). Łączy ono w sobie cechy typów I.1b
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Ryc. 6. Trzewiki typu: Rybiczyzna (1); typu III.1 wg P. Paulsena (3);
typu IIIb1 wg V. Kazakevičiusa (4); typu IIIc wg V. Kazakevičiusa (2).
1 – Rybiczyzna (wg Parczewski 2003, ryc. 2); 2 – Dziekanowice
(rys. P. Iwanowski); 3 – Zawada Lanckorońska (wg Leńczyk 1950,
tabl. XVIII:1); 4 – Trzcinica (wg Gancarski 1996, ryc. 3:b).
Fig. 6. Chapes types: Rybiczyzna (1); type III.1 according to P. Paulsen
(3); type IIIb1 according to V. Kazakevičius (4); type IIIc according
to V. Kazakevičius (2). 1 – Rybiczyzna (after Parczewski 2003,
ryc. 2); 2 – Dziekanowice (drawn by. P. Iwanowski); 3 – Zawada
Lanckorońska (after Leńczyk 1950, tabl. XVIII:1); 4 – Trzcinica (after
Gancarski 1996, ryc. 3:b).

i II.3-4 wg P. Paulsena. M. Parczewski ( 2003, 152)
w zaproponowanym przez siebie podziale umieścił je w typie PI.4 (z silnie stylizowaną sylwetką ptaka i innymi motywami zwierzęcymi), odmiana a (z kolistym pierścieniem oddzielającym
korpus ptaka od ogona). W górnej części trzewików tej grupy widnieje ornament splecionego, wężowego ciała owiniętego wokół „litery Y” (motyw
czytelny na trzewikach typu II.3-4 wg P. Paulsena), w dolnej natomiast ciała ptasiego z zaznaczonymi skrzydłami, pasem biodrowym i opartymi o brzeg trzewika nogami oraz ogonem (motyw
czytelny na trzewikach typu I.1 wg P. Paulsena).
Motywy zdobnicze są identyczne po obu stronach okucia6. Trzewik zwieńczony jest główką
zwierzęcą (Sikora 2001, nr kat. 1; Parczewski
2003, ryc. 2).
6

Omawiana forma okuć nie została wydzielona przez P. Paulsena w osobny typ, „nie znał”
on bowiem podobnych przedstawień, a jedyne
ówcześnie dostępne, pochodzące z miejscowości
Kaup/Wiskiauty, przypuszczalnie ze względu na
fragmentaryczność zachowania i słabą czytelność
motywów zdobniczych zaliczył do typu I.1 (Paulsen 1953, 20, abb. 10; por. Parczewski 2003, 152).
Obecnie oprócz trzewika z Rybiczyzny i Kaupa/
Wiskiautów dysponujemy jeszcze jednym okuciem tego typu (ryc. 7). Pochodzi ono z miejscowości Franopol´ na Białorusi7 (Kulakov, Iov
2001, ris. 2:4; Parczewski 2003). Pewne podobieństwo wykazują także zabytki z Fors i Birki
w Szwecji (Paulsen 1953, abb. 60, 62), Burg Holme
na Łotwie (tamże, abb. 61), Kalanti-Kalmumäki
w Finlandii (Kivikoski 1951, Taf. 100: nr 789)8
oraz z Islandii (Paulsen 1953, abb. 63), które mają
jednak zmodyfikowany, w stosunku do omawianych, ornament w części dolnej (por. Parczewski
2003, 153).
Łączenie wymienionych okazów z kręgiem
kultury wikińskiej wydaje się nie podlegać dyskusji, widać w nich bowiem zarówno wpływy stylu Borre, jak i Jellinge. Trudniej wskazać jednoznacznie miejsce ich produkcji, mogła to być
bowiem zarówno Szwecja, gdzie powstawały trzewiki typów II.3 i II.4, jak i infiltrowane przez
Skandynawów tereny wschodniobałtyckie, skąd
pochodzą okazy typu I.1b i gdzie następowało
mieszanie się różnorodnych wpływów.
Trzewik z Kaupa/Wiskiautów znaleziono
w kurhanie 174 datowanym przez B. v.z. Mühlena na około połowę X w. (Mühlen 1975, 138,
Taf. 44:5), a przez V. I. Kulakova i O. V. Iova na
lata 950-975 (Kulakov, Iov 2001, 77). Podobnie
datować można okaz z Franopola odkryty na grodzisku z 2. połowy X – X/XI w. (tamże, 80). Okucie z Rybiczyzny jest znaleziskiem przypadkowym, bez kontekstu archeologicznego, co, jak
zauważył M. Parczewski (2003, 153), osłabia
jego wiarygodność; wydaje się jednak, że z pełnym przekonaniem jego chronologię można ustalić na X w.
Trzewiki typu III.1 wg P. Paulsena
W typie III – trzewiki z palmetą w stylu
orientalnym – P. Paulsen umieścił stosunkowo

Z miejscowości Katyčiai na Litwie (Kazakevičius 1998, pav. 11) i z Bułgarii (Jotov 2004, tabl. XXXI:432) znamy trzewiki
łączące elementy typów I i II, jednak każdy z charakterystycznych dla nich motywów zajmuje odrębną stronę okucia.
7 P. Sikora wśród analogii wymienia także zabytek z miejscowości Uglič (Sikora 2003, 18), który naszym zdaniem posiada
tylko pewne cechy omawianej grupy trzewików.
8 W pracy E. Kivikoski (1973, 114, nr 846) mowa jest jeszcze o czterech podobnych trzewikach . Analiza rysunku na tablicy
97: nr 846, ilustrującego rzekomą analogię, pokazuje jednak, że przedstawione okucie nie jest nią w rzeczywistości i stąd bez
ilustracji pozostałych okazów (nie prezentowanych w cytowanej pracy) nie ma możliwości określenia stopnia podobieństwa.
Dlatego też nie przywoływaliśmy ich w tekście głównym.
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Ryc. 7. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Rybiczyzna na terenie Europy (wg Parczewski 2003).
Fig. 7. Location of chapes finds Rybiczyzna type from Europe (after Parczewski 2003).

liczną grupę okuć pochew mieczy o zbliżonym
kształcie, różniących się jednak zarówno sposobem wykonania, jak i ornamentyką (Paulsen 1953,
59-96). Większość z nich została odlana, choć
nie można wykluczyć, że część złożono z dwu
lub trzech wcześniej przygotowanych elementów.
Wspomniane różnice wymusiły podział na cztery
podtypy, z których nas interesować będzie podtyp
1 – tzw. grupa wareska (niem. eine warägische
Gruppe – tamże, 59-67). Główna, środkowa część
trzewików tej grupy jest z reguły niezdobiona,
w niektórych przypadkach płaszczyznę pokrywa
jednak wypukły ornament roślinny lub zwierzęcy.
Na przeciwległych końcach znajdują się zdobione aplikacje. W części dolnej mają one kształt
trójliścia, w którym liść środkowy podzielony
jest dodatkowo na trzy mniejsze. Górna krawędź
zaznaczona jest pasmem kilku linii zwieńczo9

nych w centrum stylizowaną główką zwierzęcą
lub motywem przypominającym kiść winogron.
Wydaje się, iż właśnie do tego typu okuć pochwy najbardziej zbliżony jest trzewik odkryty na
grodzisku w Zawadzie Lanckorońskiej (nr kat. 27,
ryc. 6:3 – Leńczyk 1950, 63, tabl. XVIII:1).
Znaleziska analogicznych okazów pochodzą
głównie z Europy Południowej i Wschodniej (ryc. 8),
a łącznie z odkrytym w Zawadzie Lanckorońskiej
znamy co najmniej 13 ich egzemplarzy9 (dane wg
Paulsen 1953, 59-63; Sikora 2003, ryc. 5; Jotov
2004, obr. 20-22, tabl. XXXIII, XXXIV). Trzewiki
te nie posiadają bezpośrednich odpowiedników na
terenach wschodniopruskich, choć zbliżone są do
nich okazy typów IIIb i IIIc wg V. Kazakevičiusa10
(1998, pav. 20). Różnice polegają na odmiennym
ukształtowaniu dolnej i górnej partii okuć oraz
obecności na tych ostatnich żeberka. Niewyklu-

W zestawieniu nie uwzględniliśmy trzewika z miejscowości Podhorce zaliczonego przez P. Paulsena (1953, 63) do grupy
wareskiej, który naszym zdaniem, z uwagi na żeberko biegnące przez środek okucia, zaliczyć należy do typu IIIc wg V. Kazakevičiusa (na temat trzewika z Podhorców por. Liwoch 2005, 54, tu starsza literatura).
10 Okucia te znalazły się w dwóch kolejnych podtypach (2 – waresko-bałtyjski i 3 – bałtyjsko-wschodniopruski) wydzielonego
przez P. Paulsena typu III (Paulsen 1953, 67-87).
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Ryc. 8. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu III.1 wg P. Paulsena na terenie Europy (wg Paulsen 1953, 59-63; Sikora 2003, abb. 5; Jotov
2004, obr. 20-22, tabl. XXXIII, XXXIV).
Fig. 8. Location of chapes finds type III.1 according to P. Paulsen from Europe (after Paulsen 1953, 59-63; Sikora 2003, abb. 5; Jotov 2004, obr.
20-22, tabl. XXXIII, XXXIV).

czone, że obie grupy są genetycznie powiązane
i albo posiadają wspólny pierwowzór, albo jedna
z nich stanowiła wzorzec dla drugiej. W chwili
obecnej trudno jednak ustalić wzajemne relacje.
Znaczny rozrzut znalezisk utrudnia wskazanie rejonu produkcji tych trzewików. P. Paulsen
słusznie zauważył, że nie występują one w Europie
Północnej i sądził raczej, że powstawały na terenie
Rusi, a znaleziska z Europy Południowej wiązał
z inspirowaną przez Bizancjum wyprawą księcia
ruskiego Światosława przeciwko Bułgarii w 969 r.
(Paulsen 1953, 65; Jotov 2004, 51)11. Według
G. F. Korzuhiny na pewno nie wytwarzano ich
nad Morzem Bałtyckim; badaczka ta wskazała
na tereny naddunajskie: Węgry oraz Bułgarię (Korzuhina 1950, 68). Pogląd ten podtrzymał J. Żak,

uznając węgierskie pochodzenie trzewika z Zawady Lanckorońskiej (Żak 1954, 728). Odmiennego zdania był J. Antoniewicz, który uważał,
że pochodzi on z warsztatów na Rusi Kijowskiej
(Antoniewicz 1955, 260). W najnowszym opracowaniu militariów z terenu Bułgarii utrzymano
hipotezę o wytwarzaniu trzewików tego typu na
terenach położonych na południe od Kijowa, nad
dolnym i środkowym Dunajem (Jotov 2004, 51).
Stwierdzenie to nie wyczerpuje na pewno dyskusji
na temat ich proweniencji, ale wobec małej liczby
znalezisk i braku nowych argumentów uznać należy je za wiążące.
Spośród okazów bułgarskich zaledwie trzy
z siedmiu znaleziono w okolicznościach umożliwiających ich datowanie12. Ustalono, że pochodzą

11 Nie przytaczamy szerzej poglądów B. v.z. Mühlena (1975, 38-39), w którego pracy trzewiki typu III.1 wg P. Paulsena
omówione zostały razem z typem IIIb wg V. Kazakevičiusa i sądzimy, że wyrażony przez tego autora pogląd o kurlandzkim, a nie
węgierskim czy bułgarskim pochodzeniu tej grupy przedmiotów odnieść należy wyłącznie do trzewików typu IIIb,
wytwarzanych, jak się powszechnie sądzi, na tym właśnie obszarze.
12 W przypadku trzech trzewików nieznane jest nawet miejsce znalezienia (por. Jotov 2004).
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Ryc. 9. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu IIIb1 wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (wg Latvijas 1974, tabula 51.10-12; NallinmaaLuoto 1978, 130, 132, taula XXIV.13; Gancarski 1996; Kazakevičius 1998, 300; Zocenko 1999; Sikora 2003, 23-24). l
– egzemplarze srebrne,
¡
– egzemplarze brązowe.
Fig. 9. Location of chapes finds type IIIb1 according to V. Kazakevičius from Europe (after Latvijas 1974, tabula 51.10-12; Nallinmaa-Luoto
1978, 130, 132, taula XXIV.13; Gancarski 1996; Kazakevičius 1998, 300; Zocenko 1999; Sikora 2003, 23-24). l
– silver specimens,
¡
– bronze specimens.

one z X-XI w. (Jotov 2004, 54, kat.). Podobnie
przedstawia się chronologia trzewika z Székesfehérvar na Węgrzech, znalezionego w grobie
wraz z mieczem typu S (Paulsen 1953, 63). Od
ustaleń tych nie odbiega zdanie J. Antoniewicza,
według którego znalezisko z Zawady Lanckorońskiej należy datować na X w. (Antoniewicz 1955,
260). Okaz ten nie posiada co prawda kontekstu
stratygraficznego, z najnowszych badań wiemy
jednak, że w XI w. gród w Zawadzie Lanckorońskiej już nie istniał (Poleski 2004, 372), co potwierdza przyjętą przez J. Antoniewicza chronologię.
Trzewiki typu IIIb1 wg V. Kazakevičiusa
Jak wspomnieliśmy wcześniej, różnica pomiędzy trzewikami typu III.1 wg P. Paulsena i IIIb
wg V. Kazakevičiusa polega w zasadzie jedynie
na sposobie ukształtowania dolnej i górnej partii
okucia. W typie IIIb znacznymi rozmiarami (12
do 22 cm) i charakterem zdobień widocznych na

górnej i dolnej aplikacji wyróżnia się grupa trzewików wydzielonych przez V. Kazakevičiusa jako
wariant 1 (por. ryc. 1). Obecnie znamy dwanaście
podobnych okuć (ryc. 9 – dane wg NallinmaaLuoto 1978, 130, 132, taula XXIV:13; Gancarski
1996; Kazakevičius 1998, 300; Zocenko 1999;
Sikora 2003, 23-24), a przypuszczalnie reprezentantem tego wariantu jest także zachowany fragmentarycznie okaz z miejscowości Ciekuri na Łotwie (Latvijas 1974, tab. 51:10-12). W klasyfikacji
P. Paulsena analogiczne okucia umieszczone zostały w typie III.2 – tzw. grupa waresko-bałtyjska
(niem. eine wäragisch-baltische Gruppe – Paulsen
1953, 67-71). Na górnej krawędzi tych trzewików
znajduje się listewka, bogato ornamentowana motywami plecionkowymi i roślinnymi ujętymi niekiedy w pasma linii prostych, zwieńczona w centrum głową ptasią o różnym stopniu schematyzacji
(w jednym przypadku jest to głowa zwierzęca, ale
nie ptasia – por. Zocenko 1999, ris. 2). W dolnej
partii znajduje się natomiast aplikacja zdobiona
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stylizowanym ornamentem roślinno-plecionkowym, w części środkowej zakończona palmetą13
(por. Gancarski 1996, 171; Zocenko 1999, ris. 1-2).
Górna i dolna aplikacja przytwierdzana była za
pomocą lutowania i nitowania.
Z ziem polskich pochodzi tylko jeden okaz
trzewika typu IIIb w wariancie 1. Znaleziony został on w 1995 r. na grodzisku w Trzcinicy (nr kat.
22, ryc. 6:4) i wchodził w skład skarbu złożonego z 567 srebrnych i dwóch złotych przedmiotów
(Gancarski 1996).
Na wstępie wspomniano, że trzewiki te wyróżniają się znacznymi rozmiarami (12-22 cm).
Inną specyficzną cechą jest surowiec, z jakiego je
wykonano. Do produkcji ośmiu z nich (z miejscowości: Graužiai, Kijów, Krimulda-Liepenes, Oksarve, Tampere-Vilusenharju, Trzcinica, TuraidaPuteli, Valdarve) użyto srebra, a zaledwie cztery
powstały z brązu14. Co ważne, okazy sporządzone
z brązu (Beszterec-Gyulaptanya na Węgrzech –
Bakay 1967, 115, abb. 3:A; Gyulafehérvár [Alba
Iulia] w Rumuni – tamże, 124, abb. 1; Sevastopol
na Ukrainie – Belov 1955, 276-277, ris. 19) są
wyraźnie mniejsze – ich wysokość wynosi około
12 cm15, a dolna aplikacja jest mniej rozbudowana, co zbliża je do trzewików typu IIIb wg V. Kazakevičiusa. Niewykluczone zatem, że w przyszłości należałoby wydzielić je w osobny wariant.
Większość okazów tego typu, zarówno wykonanych ze srebra, jak i z brązu, datowana jest
na koniec X – XI w., przy czym egzemplarze
brązowe odkryto wyłącznie wraz z materiałami
datowanymi na X w. W Beszterec-Gyulaptanya
na Węgrzech był to miecz typu S (na temat datowania mieczy typu S por. Müller-Wille 1973,
78; Kazakevičius 1996, 43-44; Marek 2005, 33),
a w Sevastopolu na Ukrainie trzewik wystąpił
w warstwie datowanej monetami na koniec X w.
(Belov 1955, 277)16. Okazy srebrne natomiast
znaleziono w kontekście materiałów z przełomu
X-XI w. lub młodszych. Oba trzewiki gotlandzkie (z Oksarve i Valdarve) odkryto w skarbach
wraz z monetami, pozwalającymi określić moment powstania depozytów na okres po 999 r.
(Zocenko 1999, 35-36) i lata 1010-1020 (Stenberger 1947, 50). Chronologię okazu kijowskiego zarejestrowanego w grobie wraz z szablą okre13
14
15

ślono na lata 1010-1028, na podstawie badań radiowęglowych kości zmarłego (Gancarski 1996,
171; Sikora 2003, 23). Na XI w. datowany jest
trzewik ze skarbu w miejscowości Graužiai, choć
powstanie depozytu określono na XII-XIII w. (Kazakevičius 1998, 300). Na XI – 1. połowę XII w.
datowane są okucia łotewskie (Turaida-Puteli;
Krimulda-Liepenes, odkryty wraz z mieczem
typu T – Zocenko 1999, 35), a trzewik z TampereVilusenharju w Finlandii znaleziono luźno na
cmentarzysku z X-XII w. (Nallinmaa-Luoto 1978,
240-246). Podobnie do wymienionych przedstawia się datowanie trzewika trzcinickiego. Wraz
z nim w skarbie znalezione zostały monety,
z których najmłodsza wybita została około r. 1026
(Gancarski 1996, 172).
Trudno wskazać ewentualne miejsce produkcji tych okuć. Praktycznie wszystkie okazy typu
IIIb pochodzą z terenów wschodniobałtyjskich17
i można przypuszczać, że właśnie tutaj były wykonywane (Kazakevičius 1998, 300). W przypadku wariantu 1 kwestia jest dużo bardziej skomplikowana, znaleziska, choć nieliczne, rozrzucone są
bowiem na znacznym obszarze Europy. Spośród
czterech trzewików brązowych trzy znalezione
zostały w Europie Południowej i PołudniowoWschodniej. Egzemplarze wykonane ze srebra wystąpiły z kolei w północnej i środkowej części
kontynentu (ryc. 9). Biorąc pod uwagę sugerowane wyżej starszeństwo okazów brązowych, które
mogły stanowić wzorzec dla egzemplarzy srebrnych, oraz geografię znalezisk, genezy tej formy
poszukiwać należałoby na obszarze zakarpackim.
Tymczasem według P. Paulsena motyw widoczny na dolnych aplikacjach srebrnych okuć
z Krimulda-Liepenes i Turaida-Puteli (zbliżone
występują na okazach z Kijowa i Trzcinicy), choć
często stosowany w sztuce wikińskiej na terenie
od Anglii po Szwecję i od krajów nadbałtyckich
po Kijów, nie występował w sztuce węgierskiej
(Paulsen 1953, 80; 1956, 132). Badacz ten sądził,
że miejscem ich produkcji były tereny nadbałtyckie i Ruś (Paulsen 1953). Podobny pogląd wyrazili G. F. Korzuhina (1950, 74) i V. N. Zocenko
(1999). Za ruskim pochodzeniem trzewika kijowskiego opowiadał się A. N. Kirpičnikov (1970, 69).
Z kolei E. Tőnisson precyzyjnie wskazał na miejs-

Sposób budowy i ornamentykę tego wariantu okuć szczegółowo omówił J. Gancarski (1996).
Nie znamy surowca ani wymiarów trzewika z miejscowości Bolgar n. Wołgą (Sikora 2001, 124).
Trzewik z Gyulafehérvár mierzy 9,8 cm, ale uszkodzona jest cała górna aplikacja (por. Bakay 1967, abb. 1), a okaz z Ciekuri na
Łotwie zachowany jest bardzo fragmentarycznie (por. Latvijas 1974, tab. 51:10).
16 Trzewik z Gyulafehérvár (Alba Iulia) w Rumunii jest znaleziskiem luźnym o bliżej niesprecyzowanej lokalizacji (Bakay
1967, 126).
17 Jedyny trzewik tego typu odkryty na obszarze Słowiańszczyzny pochodzi z miejscowości Malyj Udraj (Platonova 1998, 377,
ris. 5:3). Część badaczy (Liwoch 2005, 54) niesłusznie naszym zdaniem zalicza go do typu IIIc wg V. Kazakevičiusa, podczas gdy
jest on zdecydowanie bliższy okazom typu IIIb tej klasyfikacji.
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Ryc. 10. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu IIIc wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (wg Nallinmaa-Luoto 1978, 130, taula XXIV.14;
Kazakevičius 1998, 300-301; Liwoch 2005, 54).
Fig. 10. Location of chapes finds type IIIc according to V. Kazakevičius from Europe (after Nallinmaa-Luoto 1978, 130, taula XXIV.14;
Kazakevičius 1998, 300-301; Liwoch 2005, 54).

cowe, liwskie pochodzenie trzewików z KrimuldaLiepenes i Turaida-Puteli (1974, 102), a jako pewnik uznał to J. Gancarski (1996, 172; 2003, 274),
opracowując okaz z Trzcinicy.
Trzewiki typu IIIc wg V. Kazakevičiusa
W typie tym mieszczą się lite okucia, o prostej formie, pozbawione praktycznie elementów zdobniczych. Górna krawędź jest profilowana (trzy
żeberka) i zwieńczona na środku zwielokrotnionym guzkiem. Cechą charakterystyczną tego typu jest żeberko przebiegające wzdłuż dłuższej
osi, niekiedy dodatkowo uwypuklone na brzegach puncowaniem.
W Polsce trzewik tego typu odkryto jedynie
w warstwie kulturowej na cmentarzysku w Dziekanowicach (nr kat. 5, ryc. 6:2 – Wrzesiński, Wrzesińska w druku) i jest to trzeci, obok znalezisk
w miejscowościach Podhorce (Sikora 2003, 25;
Liwoch 2005, 54) i Pogrebi (Liwoch 2005, 54),
przykład z terenu Słowiańszczyzny. Pozostałe
okazy (17 zabytków – ryc. 10) odkryto na obsza-

rze obwodu kaliningradzkiego oraz Litwy (Kazakevičius 1998, 300-301), a jeden w Finlandii (Nallinmaa-Luoto 1978, 130, taula XXIV:14).
W opinii wszystkich badaczy forma ta wywodzi się z obszaru zamieszkanego przez plemiona
bałtyjskie. Różnice dotyczą jedynie jej datowania. Według G. F. Korzuhiny trzewiki te pochodzą
z XI-XII w. (Korzuhina 1950, 67-68), P. Paulsen
sugerował koniec X – XI w. (Paulsen 1953, 65, 92),
B. v.z. Mühlen – X w. i początek XI (Mühlen 1975,
40), V. Kazakevičius – koniec X – XI w. (Kazakevičius 1998, 301), a wg P. Sikory było to okucie typowe dla 1. połowy XI w. (Sikora 2003, 25).
R. Liwoch, m.in. w oparciu o współwystępujący
miecz typu V wg J. Petersena, datuje trzewik
z Podhorzec na koniec X – początek XI w.
(Liwoch 2005, 54). Egzemplarz dziekanowicki
znaleziony został w warstwie datowanej na XIIXIII w., co, biorąc pod uwagę przedstawione
powyżej ustalenia i zdecydowanie wcześniejszą
chronologię występowania tych okuć, może wskazywać, że znalazł się w niej wtórnie.
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Ryc. 11. Trzewiki typu IV wg V. Kazakevičiusa: 1; typu Va wg V. Kazakevičiusa: 2-7; typu Vb wg V. Kazakevičiusa: 8-9; typu VI wg
P. Paulsena: 10. 1 – Gdańsk (wg Nadolski 1954, ryc. 5); 2 – Morąg (wg
Mühlen 1975, Taf. 52:3); 3 – okolice J. Gopło (wg Kostrzewski 1955,
ryc. 907); 4 – Długosze (?) (wg Mühlen 1975, Taf. 53:3);
5 – Pułtusk (wg Polak 1988a, ryc. 2:5); 6 – Pułtusk (wg Polak 1988a,
ryc. 2:6); 7 – Myślęcin (wg Kleemann 1938, Taf. V:w); 8 – Dąbrowa
(wg Łęga 1930, ryc. 298); 9 – Nowiny Bargłowskie (wg Kaczyński
1976, ryc. 7); 10 – Szczecin (wg Świątkiewicz 2002, tabl. VI:3).
Fig. 11. Chapes type IV according to V. Kazakevičius: 1; type Va
according to V. Kazakevičius: 2-7; type Vb according to Kazakevičius: 8-9; type VI according to P. Paulsen: 10. 1 – Gdańsk (after
Nadolski 1954, ryc. 5); 2 – Morąg (after Mühlen 1975, Taf. 52:3);
3 – Gopło Lake surroundings (after Kostrzewski 1955, ryc. 907);
4 – Długosze (?) (after Mühlen 1975, Taf. 53:3); 5 – Pułtusk (after
Polak 1988a, ryc. 2:5); 6 – Pułtusk (after Polak 1988a, ryc. 2:6);
7 – Myślęcin (after Kleemann 1938, Taf. V:w); 8 – Dąbrowa (after
Łęga 1930, ryc. 298); 9 – Nowiny Bargłowskie (after Kaczyński 1976,
ryc. 7); 10 – Szczecin (after Świątkiewicz 2002, tabl. VI:3).

Trzewiki typu IV wg P. Paulsena i V. Kazakevičiusa
W typie IV zarówno w klasyfikacji P. Paulsena, jak i V. Kazakevičiusa ujęto lite trzewiki posiadające w górnej części trzy wyraźne występy.
Występ centralny ukształtowany jest najczęściej
w postać palmety; występy boczne, z reguły niższe od środkowego, mają postać „półpalmet” lub
są proste. Główny motyw zdobniczy w polu trzewika stanowią sylwetki ptaków w postawach antytetycznych, ujęte przeważnie w okrągły medalion
zaznaczony podwójną linią rytą. Stopień szczegółowości przedstawień jest różny, od schema-

tycznych, sprowadzonych jedynie do obrysu sylwetki zwierzęcia, do realistycznych, na których
zaznaczono także oczy i pióra na skrzydłach. Część
trzewików na występach bocznych posiada dodatkowo zdobienia w postaci linii rytych.
W Polsce jedyny okaz tego typu (nr kat. 6,
ryc. 11:1) znaleziony został w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie tzw.
osady rzemieślniczo-rybackiej w Gdańsku (Jażdżewski 1955c, 183).
T. J. Arne (1913, 385), G. F. Korzuhina
(1950, 66-67) i B. v.z. Mühlen (1975, 38) sądzili,
że miejscem produkcji tej grupy trzewików była
Gotlandia lub Kurlandia. B. Nerman (1929, 9899), M. Strömberg (1951, 240) i P. Paulsen (1953,
101) wskazywali wyłącznie na Kurlandię. Spośród polskich badaczy A. Nadolski opowiadał się
za wschodniobałtyjskim pochodzeniem trzewika
gdańskiego i datował go na początek XIII w.
(Nadolski 1954, 34), natomiast J. Żak przyjął proweniencję gotlandzką i przypuszczał, że pochodzi
on z końca XI – początku XII w., a zagubiony został około połowy XII w. (Żak 1954, 728; 1963b,
354; 1967a, 305; 1968, 312). Obecnie wiemy,
że rację mieli po części obaj badacze: J. Żak
w kwestii chronologii znaleziska, a A. Nadolski
odnośnie jego proweniencji. Czwarty poziom osadniczy grodu gdańskiego, którego chronologię odnoszono niegdyś do lat 1230-1255, w świetle
najnowszych badań datować należy bowiem na
3. ćwierć XII w. (Kościński, Paner 2005, 33), a liczne w stosunku do pozostałych (18 z 26 okazów
znanych nauce – dane wg Paulsen 1953, 97-101;
Kazakevicius 1998, 305; Kulakov 2004, ris. 85:3)
znaleziska podobnych okuć z terenu Litwy i Łotwy (por. ryc. 12) sugerują, że to właśnie na tym
obszarze, a nie na Gotlandii upatrywać należy
miejsca ich produkcji (Kazakevičius 1998, 305).
Co ciekawe, wszystkie, za wyjątkiem jednego, trzewiki wschodniobałtyjskie datowane są na XI w.
(Mühlen 1975, 38; Kazakevičius 1998, 305), a zatem obecność okazu gdańskiego w nawarstwieniach z 3. ćwierci XII w. jest albo wynikiem jego
długotrwałego użytkowania, albo wskazuje, że zalegał on w nich na złożu wtórnym.
Trzewiki typu V wg P. Paulsena i V. Kazakevičiusa
W typie V w klasyfikacjach P. Paulsena
i V. Kazakevičiusa, podobnie jak w wyżej omówionym typie IV, ujęto lite trzewiki posiadające
w górnej części trzy wyraźne występy, z których
centralny ukształtowany jest najczęściej w postać
palmety, rzadziej krzyża, natomiast występy boczne mają postać „półpalmet” lub są proste. Różnicę w stosunku do okuć typu IV stanowi przewodni
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Ryc. 12. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu IV wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (dane wg Paulsen 1953, 97-101; Kazakevicius
1998, 305; Kulakov 2004, ris. 85:3).
Fig. 12. Location of chapes finds type IV according to V. Kazakevičius from Europe (after Paulsen 1953, 97-101; Kazakevicius 1998, 305;
Kulakov 2004, ris. 85:3).

wątek zdobniczy, na który składają się motywy
roślinne i geometryczne, a nie ornitomorficzne.
P. Paulsen (1953, 107-126) w typie V wydzielił
dwa podtypy: 1 i 2, przy czym nas interesować
będzie podtyp 2. Badacz ten wyróżnił w nim trzy
odmiany: a, b i c, z których dwie ostatnie są bardzo zbliżone do siebie i w klasyfikacji V. Kazakevičiusa potraktowano je łącznie jako podtyp „b”
(1998, 308-310). W miejscu tym warto zwrócić
uwagę na fakt, że o ile okucia podtypu „b”
wg V. Kazakevičiusa charakteryzują się jednolitą
ornamentyką (w górnej części pola krzyż, pod
którym znajdują się dwa elementy w kształcie
litery Y lub V, resztę pola wypełnia ornament wici
roślinnej), o tyle zdobnictwo okuć w podtypie „a”
jest bardzo różnorodne i praktycznie na każdym
trzewiku widnieje inny ornament. O związkach
genetycznych i chronologicznych obu podtypów
może jednak świadczyć trzewik z miejscowości
Lybagų Sarajai na Litwie, który z jednej strony
zdobiony jest ornamentem pozwalającym zaliczyć
go do podtypu „a”, a z drugiej charakterystycznym
dla podtypu „b” (Asaris 1994, att. 1:2).

Podtyp „a”
Z ziem polskich znamy pięć okazów, które
bez zastrzeżeń zaliczyć można do podtypu „a”:
Czermno-Kolonia (nr kat. 1 – Gurba, Gajewski
1980, 154; Tereszczuk 2002), Morąg (nr kat. 11,
ryc. 11:2 – Paulsen 1953, 107, abb. 139, 142),
Myślęcin (nr kat. 12, ryc. 11:7 – Kleemann 1938,
32, Taf. V:w), Pułtusk (2 egz.: nr kat. 15-16, ryc.
11:5-6 – Polak 1988, 137, ryc. 2.5-6). Według
P. Paulsena należy do niego także okucie z miejscowości Długosze (nr kat. 4, ryc. 11:4), choć, jak
sam napisał, nie posiada ono zdobień (Paulsen
1953, 123, abb. 178), oraz z okolic Jezora Gopło
(nr kat 10, ryc. 11:3 – Paulsen 1953, 121, abb. 180).
W odniesieniu do pierwszego ze znalezisk wątpliwości wzbudza także jego lokalizacja, w opracowaniu B. v.z. Mühlena (1975, Taf. 53:3) trzewik ten opisany został bowiem jako pochodzący
z miejscowości Magotten (obecnie Rečnoje – por.
Rybka 2005, przyp. 13). Mimo braku możliwości
weryfikacji tych danych zdecydowano jednak o włączeniu go do zbioru znalezisk z terenu Polski, z zastrzeżeniem, że w istocie może on pochodzić z Rosji.
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Ryc. 13. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Va wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (dane wg Paulsen 1953, 107-111; Kirpičnikov
1975, 32, ris. 1; Štyhov 1975, ris. 33:17; Priščepa, Nikol'čenko 1996, 102-103, ris. 28:2; Kazakevičius 1998, 307; Prihodnűk 1999, 246, ris. 2:1b;
Zajkovskij 2001, 414, ris. 2:3; Sikora 2003; Makušnikov, Lupinenko 2004, 215, ris. 9).
Fig. 13. Location of chapes finds type Va according to Va. Kazakevičius from Europe (after Paulsen 1953, 107-111; Kirpičnikov 1975, 32, ris. 1;
Štyhov 1975, ris. 33:17; Priščepa, Nikol'čenko 1996, 102-103, ris. 28:2; Kazakevičius 1998, 307; Prihodnűk 1999, 246, ris. 2:1b; Zajkovskij
2001, 414, ris. 2:3; Sikora 2003; Makušnikov, Lupinenko 2004, 215, ris. 9).

Wśród badaczy panuje jednomyślność w kwestii proweniencji tej formy trzewika i zdecydowana większość uważa, że powstała ona w środowisku pruskim (Arne 1913, 387-388; Paulsen 1953,
107-111; Nadolski 1954, 34). Najdobitniej dał temu wyraz V. Kazakevičius, stwierdzając, że jest
to forma lokalna wschodniobałtyjska, wytwarzana
przypuszczalnie w Kurlandii (Kazakevičius 1998,
308). Hipotezę tę potwierdza rozmieszczenie znalezisk, które koncentrują się na terenie Litwy
i Łotwy (27 z 43 znanych okazów – dane wg Paulsen 1953, 107-111; Kirpičnikov 1975, 32, ris. 1;
Štyhov 1975, ris. 33:17; Priščepa, Nikol´čenko
1996, 102-103, ris. 28:2; Kazakevičius 1998, 307;
Prihodnűk 1999, 246, ryc. 2:1b; Zajkovskij 2001,
414, ris. 2:3; Sikora 2003; Makušnikov, Lupinenko 2004, 215, ris. 9)18. Odmiennego zdania był
J. Żak, który przypuszczał, że okaz z nad Gopła

(XI-XII w.) może być pochodzenia też raczej gotlandzkiego niż łotewskiego (Żak 1954, 728).
Fakt, że znalezisko to nie zostało uwzględnione
w późniejszej rozprawie na temat importów skandynawskich może jednak wskazywać, iż badacz
ten zmienił zdanie. W ostatnim czasie odmienny pogląd zaprezentowali także O. Makušnikov
i Ű. Lupinenko, którzy, omawiając znalezisko
z miejscowości Gomel na Białorusi, stwierdzili,
że rozpatrując miejsce produkcji tych trzewików, należy brać pod uwagę także Ruś, a nie
uznawać wszystkie okazy za import pruski (Makušnikov, Lupinenko 2004, 214). Trudno zająć
jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, choć niewykluczone, że czytelna na mapie (ryc. 13) koncentracja znalezisk w okolicach Kijowa i na zachód od niego istotnie może mieć związek z ich
produkcją na tym terytorium.

18 Być może do tego typu zaliczyć należy także trzewik z datowanego na XI-XIII w. grodziska Maskoviči na Białorusi (Dučic
1984, 352).
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Ryc. 14. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Vb wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (dane wg Paulsen 1954, 118-123; Rîgas 1988,
nr 20; Kazakevičius 1998, 318-321; Michel'bertas 2002, 494-496, ris. 4; Jotov 2004, 54).
Fig. 14. Location of chapes finds type Vb according to V. Kazakevičius from Europe (after Paulsen 1954, 118-123; Rîgas 1988, nr 20;
Kazakevičius 1998, 318-321; Michel'bertas 2002, 494-496, ris. 4; Jotov 2004, 54).

Trzewiki typu Va z terenu Litwy i Łotwy
datowane są na XI-XIII w. (Kazakevičius 1998,
308), okazy białoruskie na XI-XII/XIII w. (por.
Sikora 2003, 27; Makušnikov, Lupinenko 2004,
214). Wśród trzewików z ziem polskich tylko trzy
znalezione zostały w trakcie badań i posiadają
kontekst stratygraficzny, co pozwala datować je
w oparciu o inne źródła. Trzewik z Czermna-Kolonii odkryto w warstwie datowanej na 1. połowę
XI w. (Tereszczuk 2002), a oba okazy z Pułtuska
pochodzą z nawarstwień grodu, którego istnienie
odnoszone jest do okresu między latami 30. XIII w.
a 1368 r. (Polak 1988). Wydaje się, że nic nie stoi
na przeszkodzie, by pozostałe egzemplarze z ziem
polskich także datować w ramach XI-XIII w.
Podtyp „b”
Jak wspomniano wyżej, główny motyw zdobniczy w podtypie „b” stanowi widoczny w górnej
części pola trzewika krzyż, pod którym znajdują
się dwa elementy w kształcie litery Y lub V. Resztę pola wypełnia ornament wici roślinnej. Na
terenie Polski trzewiki, które można bez zastrzeżeń przyporządkować do tego podtypu, odkryto

w miejscowościach: Dąbrowa (nr kat. 3, ryc.
11:8 – Kostrzewski 1929, ryc. 1) i Nowiny Bargłowskie (nr kat. 13, ryc. 11:9 – Kaczyński 1976,
483-484, ryc. 7). Według P. Paulsena (1953, 123)
należały do niego także dwa egzemplarze przechowywane niegdyś w zbiorach prywatnych w Malborku (nr kat. 8-9); brak ilustracji uniemożliwia
niestety zweryfikowanie tej hipotezy.
Praktycznie wszyscy badacze na czele z P. Paulsenem, w klasyfikacji którego okucia te znalazły
się w grupie kurlandzko-wschodniopruskiej (niem.
eine kurländisch-ostpreußische Gruppe) podgrupy
b i c (Paulsen 1953, 111-125), są zgodni, że ten
typ okuć jest formą lokalną, wschodniobałtyjską,
wytwarzaną prawdopodobnie w Kurlandii (Mühlen 1975, 40; Kazakevičius 1998, 310), a przypuszczenia odnośnie ich proweniencji wyraźnie
podkreśla geografia znalezisk. Spośród 119 znanych egzemplarzy (ryc. 14), aż 110 odkryto na
terenie Litwy, Łotwy i Estonii (dane wg Paulsen
1954, 118-123; Rîgas 1988, nr 20; Kazakevičius
1998, 318-321; Michel'bertas 2002, 494-496,
ris. 4; Jotov 2004, 54).
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Ryc. 15. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu VI wg P. Paulsena na terenie Europy (wg Paulsen 1953, 127-130; Świątkiewicz 2002, 28-29).
Fig. 15. Location of chapes finds type VI according to P. Paulsen from Europe (after Paulsen 1953, 127-130; Świątkiewicz 2002, 28-29).

Jednomyślności nie było natomiast wśród badaczy polskich. J. Kostrzewski sądził, że trzewik
z Dąbrowy powstał w którejś z kolonii wikińskich
na terenie Kurlandii, Inflant lub Estonii (Kostrzewski 1929, 53). Odmiennego zdania byli natomiast W. Łęga, A. Nadolski i J. Żak. Pierwszy
z nich przypuszczał, że trzewik ten jest importem
szwedzkim (Łęga 1930, 209), a drugi uważał, że
wykazuje on związki ze Skandynawią bądź z północną Rusią (Nadolski 1954, 34). Według J. Żaka
powstał on na Gotlandii, choć posiada wschodnie
elementy dekoracyjne (Żak 1954, 728). W świetle
obecnego stanu wiedzy bardziej uzasadniony wydaje się pogląd J. Kostrzewskiego.
Okazy odkryte na terenie byłych republik
nadbałtyckich datowane są na XI-XIII w. (Kazakevičius 1998, 310). Zarówno trzewik z Dąbrowy jak i z Nowin Bargłowskich są znaleziskami luźnymi, wydaje się jednak, że nic nie stoi na
przeszkodzie, by datować je podobnie.
Trzewiki typu VI wg P. Paulsena
W typie VI, tzw. grupa gotlandzka (niem.
eine gotländische Gruppe), wyróżnionym przez

P. Paulsena znalazły się trzewiki o dość zróżnicowanej budowie. Większość z nich posiada w górnej części trzy wyraźne występy, z których centralny jest najczęściej niższy od bocznych (Paulsen
1953, 127-130, abb. 182-185). Występy boczne są
z reguły profilowane i zaopatrzone w otwory na
nity. W grupie tej zdarzają się także okazy ażurowe, a wątki zdobnicze są mocno zróżnicowane
i składają się głównie z motywów wici roślinnej
i stylizowanych sylwetek zwierząt o taśmowatym,
splecionym ósemkowato ciele, czym nawiązują
dość wyraźnie do stylu kamieni runicznych (niem.
Runensteintierstil – Paulsen 1953, 127; Świątkiewicz 2002, 29).
Jedynym trzewikiem z ziem polskich i jedynym z terenu Słowiańszczyzny Zachodniej, który
zaliczyć można do tego typu, jest okaz ze Szczecina (nr kat. 21, ryc. 11:10), znaleziony w 1993 r.
w trakcie badań na Podzamczu (Świątkiewicz 2002,
28-29, tabl. IV:3).
Trzewiki tego typu są nieliczne – poza omawianym znamy 12 egzemplarzy (ryc. 15), z których aż dziewięć odkryto na Gotlandii (pozostałe
to pojedyncze zabytki z terenu Szwecji kontynen-
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talnej, Rosji, Łotwy oraz estońskiej wyspy Saaremaa) i przypuszcza się, że wyspa ta była miejscem
ich wytwarzania. Według P. Paulsena okucia te datować należy na XI w. (Paulsen 1953, 127). Okaz
szczeciński znaleziony został w XXXV poziomie
osadniczym datowanym metodą dendrochronologiczną na okres przed 1143 r., co, jak się wydaje,
potwierdza ustalenia P. Paulsena (Świątkiewicz
2002, 28).
Pozostałe trzewiki
Na początku pracy wspomnieliśmy, że z terenu Polski pochodzą dwa trzewiki, których budowa i kształt nie znajdują odpowiedników w materiałach europejskich i w związku z powyższym
im podobne nie zostały dotychczas uwzględnione
w żadnej klasyfikacji, nie licząc typologii P. Sikory
(por. przyp. 3). Mowa tu o okuciach znalezionych
w trakcie badań archeologicznych na grodziskach
w Raciążu (nr kat. 17, ryc. 16:3 – Kowalczyk 1986,
78-79, tablica LX:b) i Tumie pod Łęczycą (nr kat.
23, ryc. 16:4 – Nadolski 1954, 34, ryc. 6). Przedmioty te, jak można sądzić, nie zostały odlane, lecz
złożone z trzech elementów: wydłużonej taśmy
złożonej wzdłuż dłuższej osi i wygiętej na kształt
rynienki, do której od wewnątrz przytwierdzono dwie blaszki wypełniające dolną część trzewika. Oba okazy są niezdobione. Ich konstrukcja
i wygląd wskazują, że producentowi, zwłaszcza
w przypadku egzemplarza tumskiego, zależało
w większym stopniu na walorach funkcjonalnych – wzmocnieniu zakończenia pochwy i jej
brzegów – niż estetycznych.
Trzewik tumski znaleziony został w warstwie
XIV związanej z III fazą umocnień, której chronologię w oparciu o pozostałe źródła ruchome
ustalono na XII-XIII w. (Nadolski 1989, 111-112),
natomiast egzemplarz raciąski odkryto w jamie
między budynkami V i VI reliktów grodu, którego istnienie przypada na okres między 1256 r. –
XIII/XIV w. (Kowalczyk 1986, 44-45). Oba okucia są przypuszczalnie miejscowego pochodzenia.
Podsumowanie
Przedstawiona powyżej charakterystyka trzewików pochew mieczy odkrytych na terenie Polski ujawnia znaczną ich różnorodność oraz zróżnicowanie poglądów na temat ich proweniencji

Ryc. 16. Trzewiki typów nieokreślonych: 1 – Czersk (wg Kiersnowska 1986, rys. 28:8), 2 – Raciąż (wg Kowalczyk 1986, tabl. LX:c),
3 – Raciąż (wg Kowalczyk 1986, tabl. LX:b), 4 – Tum pod Łęczycą
(wg Nadolski 1954, ryc. 6).
Fig. 16. Indefinitly type chapes: 1 – Czersk (after Kiersnowska
1986, rys. 28:8), 2 – Raciąż (after Kowalczyk 1986, tabl. LX:c),
3 – Raciąż (after Kowalczyk 1986, tabl. LX:b), 4 – Tum near Łęczyca
(after Nadolski 1954, ryc. 6).

i datowania. Większość z omówionych trzewików to importy powstałe zapewne w pracowniach wschodniobałtyjskich i w Skandynawii19,
z którymi to terenami istniały dogodne połączenia
komunikacyjne i handlowe20. Wiele okuć dotarło

19 Współcześnie, wobec niedostatków źródeł pisanych, nikłości śladów produkcji (tylko Birka) i braku badań specjalistycznych,
np. metaloznawczych, które pozwoliłyby być może określić pochodzenie surowca, skazani jesteśmy na interpretację niektórych
zjawisk w oparciu o mapy rozmieszczenia znalezisk. Pamiętać jednak należy, że liczne występowanie danej formy przedmiotu na
jakimś obszarze oddaje w rzeczywistości jedynie zapotrzebowanie konsumentów, a niekoniecznie musi oznaczać jego produkcję
w danym miejscu (por. m.in. Żak 1962).
20 Wyjaśniając okoliczności dostania się trzewika odkrytego w Bródnie w rejon ujścia Bugu do Wisły, wskazywano na istnienie
szlaku handlowego z Rusi na Mazowsze i przez Wielkopolskę na zachód (m.in. Dulinicz 1999, 55).
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na ziemie polskie przypuszczalnie w drodze wymiany, ale część zapewne razem z użytkownikiem, jako dar czy łup wojenny. Patrząc na rozmieszczenie znalezisk, uwagę zwrócić należy na
nieobecność trzewików w głównych ośrodkach
państwa piastowskiego oraz na fakt, że większość
okuć odkryta została poza ówczesnymi centrami
osadniczymi, co, jak się wydaje, można tłumaczyć
jedynie zagubieniem w czasie podróży. Niewykluczone zatem, że miejsca ich odkrycia wyznaczają przebieg traktów handlowych lub przemarszów
wojsk.
Na terenie Europy obszar występowania znalezisk tych przedmiotów ograniczony jest, z nielicznymi wyjątkami (Francja – trzewik z grobu
komorowego na wyspie L’Ile de Croix w Bretanii –
Paulsen 1953, 24), do jej części północnej (Skandynawia oraz Islandia), środkowo-wschodniej (Polska bez Śląska, kraje nadbałtyckie, Rosja, Ukraina,
Białoruś, północne Niemcy) oraz południowej (Bułgaria, Węgry). Dziwić może natomiast ich brak
w Europie Zachodniej, w Czechach czy na Słowacji. Fakt ten wytłumaczyć można odmiennym wyglądem pochwy miecza i „modą” na pewne elementy uzbrojenia. Na terenie Polski nie odkryto
trzewików wraz z mieczami, na podstawie znalezisk wschodniobałtyjskich wiemy jednak, że trzewiki typu Ia stanowiły oprawę pochew mieczy
typu H (Mühlen 1975, Taf. 32; Kazakevičius 1994,
43; 1998, 291), X (Kazakevičius 1994, 43; 1996,
pav. 76) i Y (Mühlen 1975, 38; Kazakevičius 1996,
pav. 83; 1998, 290), trzewiki typu Ib2 – mieczy
typu X (Kazakevičius 1994, 43), trzewiki typu
IIIb1 – mieczy typu T (Kazakevičius 1992, 9),
trzewiki typu IV – mieczy typu T (Kazakevičius
1998, 305), trzewik typu Va odkryto z mieczem
typu Z (Zajkovskij 2001, 413-414), a trzewik typu
Vb z mieczem typu T (Kazakevičius 1992, 104105; 1996, pav. 49; 1998, 309). Na Węgrzech trzewiki typu III.1 i IIIb1 znaleziono z mieczami typu S (Bakay 1967, 115, 132, ryc. 3:A, 6). Z kolei
w materiałach rosyjskich trzewiki stanowiły oprawę mieczy typów E, H, S, V i Y (Kirpičnikov 1970,
69). Dane te oddają w dużym stopniu popularność
pewnych grup uzbrojenia na danym obszarze (znaleziska niektórych typów trzewików pokrywają
się ze znaleziskami mieczy), ale wydaje się też,
że wskazują na wspomnianą wcześniej „modę”.
Europa Środkowo-Wschodnia i Południowa
to tereny, których ludność pozostawała w licznych
kontaktach ze Skandynawią, obszarem, na którym
upatrywać należy powstania ówczesnej21 „idei”
21
22

trzewika jako elementu wzmacniającego pochwę
miecza i niosącego być może nieczytelne dla nas
treści symboliczne. Powszechnie przypuszcza się,
że trzewiki, zwłaszcza zdobione motywem ptaka
zbliżonym do znaku dynastii Rurykowiczów (typy I
wg P. Paulsena), stanowiły wyznacznik statusu społecznego, władzy, pełnionej funkcji czy przynależności do drużyny (Paulsen 1953, 145; Ambrosiani
2001; Hedenstierna-Jonson 2002, 110; Pedersen
2002, 29). Niewykluczone, że widoczne na nich
przedstawienia posiadały swoje korzenie w religii
i wierzeniach i miały chronić właściciela miecza
oraz zapewnić mu zwycięstwo w walce (Kirpičnikov 1970, 69; Kulakov, Iov 2001, 82; Kulakov
Markovets 2004, 183; Janowski, Fudzińska w druku). Być może w okresie późniejszym trzewiki
zatraciły swe pierwotne znaczenie symboliczne
i stały się po prostu elementem wzmacniającym
pochwę miecza. O szczególnej roli, jaką mogła
odgrywać omawiana grupa przedmiotów u Skandynawów i Słowian, może świadczyć stosunkowo
niewielka ich liczba w porównaniu z liczbą mieczy.
Dla przykładu, na cmentarzysku w szwedzkiej
Birce odkryto 36 grobów z mieczami, lecz tylko
przy czterech trzewiki (Eniosova 1994, 108), z terenu Polski znamy ponad 100 mieczy z X-XIII w.
(Marek 2005, katalog) i zaledwie nieco ponad 30
trzewików; z tego samego okresu z Niemiec pochodzi około 350 mieczy (Geibig 1991; Marek
2005, katalog) i zaledwie dwa trzewiki (por. Sikora
2003, tu starsza literatura). Z kolei u plemion pruskich, gdzie warstwa możnowładcza nie wyodrębniła się w tak znacznym stopniu (Hoffmann 2002,
5-6) i nie istniała potrzeba manifestowania statusu
społecznego, okuta trzewikiem pochwa podkreślała jedynie zamiłowanie do pięknych i cennych
przedmiotów. Trzewik nie był tu symbolem władzy czy pełnionej funkcji i mógł posiadać go każdy. Być może dlatego na stosunkowo niewielkim
obszarze zamieszkanym przez Bałtów odkryto aż
250 okuć dolnych części pochew (Kazakevičius
1998; 2001; Michel'bertas 2002) przy około 500
mieczach (Kazakevičius 1996, 7). Dysproporcje
w znaleziskach obu kategorii przedmiotów widoczne na terenie Słowiańszczyzny i Skandynawii
wskazują też, że większość mieczy musiała być
noszona w pochwach22 nie posiadających tego
typu elementów lub też, że były one wykonywane z materiałów organicznych łatwiej ulegających
destrukcji (Paulsen 1953, 12; Eniosova 1994, 108),
czego przykładem może być, interpretowany jako trzewik, przedmiot wykonany z poroża łosia

Pomijamy tu rozważania na temat znalezisk trzewików z okresu wędrówek ludów i wcześniejszych.
Można też przypuszczać, że część mieczy noszono bez pochwy. Ze źródeł skandynawskich wiemy jednak, że wartość takiego
miecza była niższa (Eniosova 1994, 108).
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znaleziony na grodzisku w Kołobrzegu-Budzistowie23 (Świątkiewicz 2002, 28, tabl. IV:1). Jeżeli
tak było w istocie, to okucie wykonane z brązu
czy srebra musiało bardzo dobitnie podkreślać pozycję społeczną osoby noszącej miecz w pochwie
wzmocnionej takim trzewikiem. Zwłaszcza okazy
srebrne stanowiły przedmioty o dużej wartości.
Trzewik z Trzcinicy ważył 79 g i wykonany był
ze srebra bardzo wysokiej próby (962 – Gancarski
1996, 171; 2003, 274), a użyty do jego sporządzenia kruszec pozwalał na całoroczne wyżywienie dorosłego mężczyzny (por. Dzieduszycki
1995, 58-59, tu starsza literatura)24. Do wartości samego kruszcu należy doliczyć jeszcze
koszt pracy rzemieślnika i ewentualnego transportu z miejsca produkcji, co mogło naszym zda-

niem nawet podwoić rzeczywistą wartość samego
metalu. Dane te wskazują, jak dobrze sytuowanym
człowiekiem musiał być posiadacz takiego przedmiotu.
Powyższy tekst, będący w zamierzeniu jedynie próbą przywołania i podjęcia ponownej oceny
kilku zapomnianych już nieco znalezisk, uporządkowania materiałów źródłowych oraz prezentacją poglądów na temat ich proweniencji i chronologii, nie porusza na pewno wielu istotnych
zagadnień, jak choćby związku znalezisk z siecią
szlaków komunikacyjnych i handlowych czy ówczesną sytuacją polityczną i przynależnością terytorialną poszczególnych ziem. Problemy te postaramy się jednak podjąć w przyszłości w innym
miejscu.

dr Andrzej Janowski
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Szczecinie

Katalog
Wymiary (mm)

Nr

Miejscowość

Okoliczności
odkrycia

1

Czermno-Kolonia,
gm. Tyszowce,
pow. Tyszowce,
woj. lubelskie

w 1979 r.
w trakcie badań
w N-E części
grodziska (stan.1)

2

Czersk,
gm. Góra Kalwaria,
pow. Piaseczno,
woj. mazowieckie

w 1962 r.
trakcie badań
na grodzisku
w warstwie IVa

3

Dąbrowa,
gm. Kamień
Krajeński,
pow. Sępólno
Krajeńskie,
woj. kujawskopomorskie

przed 1927 r.
znalezisko luźne –
w 1929 r. przekazane
do Działu Przedhistorycznego
Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu

64

4

Długosze,
gm. Prostki,
pow. Ełk,
woj. warmińskomazurskie

brak danych

98

5

Dziekanowice,
gm. Łubowo,
pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie

w 1995 r.
w trakcie badań
na cmentarzysku
(stan. 22)
w wykopie II/95
w warstwie I/II

23
24

Wysokość

Szerokość

97

31

Typ

Datowanie Rycina

Źródło informacji

–

Gurba, Gajewski 1980, 154;
Tereszczuk 2002

po połowie
XIII w. –
początek
XIV w.

16:1

Kiersnowska 1986, 61-62,
rys. 28:8

35

XI-XIII w.
Vb
wg V. K. – wraz
z całym
typem

11:8

Kostrzewski 1929, ryc. 1;
Łęga 1930, 209, tabl. XLIX:298;
Paulsen 1953, 116, abb. 155;
Nadolski 1954, 34;
Malinowski 1956, 124;
Sikora 2001, nr kat. 10; 2003, 35

36

Va
XI-XIII w. 11:4
wg V. K.
– wraz
z całym
typem

35
37
uszkodzony uszkodzony
(wg Kiers- (wg Kiersnowska
nowska
1986,
1986,
rys. 28:8)
rys. 28:8)

Va
1. połowa
wg V. K.
XI w.
?

46
63
IIIc
XII-XIII w.
uszkodzony uszkodzony wg V. K.

6:2

Paulsen 1953, 123, abb. 178;
Mühlen 1975, 145, abb. 53:3;
Kazakevičius 1998, 318;
Rybka 2005, 89
Sikora 2003, 35;
Wrzesiński, Wrzesińska w druku

Według L. Leciejewicza analogiczne trzewiki odkryto na osadzie Svarta Jorden koło Birki (Leciejewicz 1962, 304, przyp. 66).
Obliczenia oparto na hipotetycznej sile nabywczej kruszców, tzw. trofie, czyli podstawowych środków do nabycia żywności potrzebnej do dostarczenia organizmowi 3000 kalorii, co stanowi dzienną porcję dla średniociężko pracującego mężczyzny
(1 trofa = około 2,332 g srebra). Według konkurencyjnych obliczeń J. Żaka (1957, przyp. 79) 79 g srebra wystarczało na
wyżywienie człowieka przez 33 miesiące (!).
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Nr

Miejscowość

6

Gdańsk,
gm. loco,
pow. loco,
woj. pomorskie

7

Okoliczności
odkrycia

Wymiary (mm)
Typ

Datowanie Rycina

Źródło informacji

Wysokość

Szerokość

w 1949 r.
w trakcie badań
na grodzisku (stan. 1)
w wykopie III
w 4 poziomie
osadniczym na ulicy 2
przed wejściem
do domu nr 21

60
(wg Żak
1963,
ryc. 79)

32
(wg Żak
1963,
ryc. 79)

IV
wg P. P.
i V. K.

3 ćwierć
XII w.

11:1 Jażdżewski, Chmielewski 1952, 65,
tabl. 51:a; Nadolski 1954, 35, ryc. 5;
Jażdżewski 1955, 183;
Żak 1963a, 83-84, ryc. 79;
Sikora 2001, nr kat. 11; 2003, 35;
Kościński, Paner 2005, 33

Gdynia-Oksywie,
gm. Gdynia,
pow. Gdynia,
woj. pomorskie

w 1925 r.
przy kopaniu
fundamentów
w miejscu dawnych
koszar marynarki
wojennej –
przypuszczalnie
na osadzie

76
(wg Żak
1963,
ryc. 84)

43
(wg Żak
1963,
ryc. 84)

Ib2
wg V. K.

koniec
X-XI w.

3:4

Kostrzewski 1929, ryc. 2;
Łęga 1930, 209, tabl. XLIX:297;
Paulsen, 1953, 20, abb. 8;
Nadolski 1954, 34;
Żak 1963a, 88, ryc. 84;
Sikora 2001, nr kat. 12;
Duchniewski 2002, 369;
Sikora 2003, 34;
Janowski, Fudzińska w druku

8

Malbork,
gm. loco,
pow. loco,
woj. pomorskie

brak danych

brak danych brak danych

Vb
XI-XIII w.
wg V. K. – wraz
z całym
typem

–

Paulsen 1953, 123;
Kazakevičius 1998, 320;
Rybka 2005, 89

9

Malbork,
gm. loco,
pow. loco,
woj. pomorskie

brak danych

brak danych brak danych

Vb
XI-XIII w.
wg V. K.
– wraz
z całym
typem

–

Paulsen 1953, 123;
Kazakevičius 1998, 320;
Rybka 2005, 89

10

Miejscowość
nieznana,
nad J. Gopło,
woj. wielkopolskie

znalezisko luźne

Va
XI-XIII w.
65
32
(wg Kostrze- (wg Kostrze- wg V. K. – wraz
z całym
wski 1955, wski 1955,
typem
ryc. 907)
ryc. 907)

11:3

Paulsen 1953, 121, abb. 180;
Nadolski 1954, 34;
Kostrzewski 1955, ryc. 907;
Sikora 2001, nr kat. 20; 2003, 35

11

Morąg,
gm. loco,
pow. loco,
woj. warmińskomazurskie

brak danych

Va
XI-XIII w.
wg V. K. – wraz
z całym
typem

11:2

Paulsen 1953, 107, abb. 139, 142;
Mühlen 1975, 145, abb. 52:3;
Rybka 2005, 89

12

Myślęcin,
gm. Elbląg,
pow. Elbląg,
woj. warmińskomazurskie

brak danych

48
37
XI-XIII w.
Va
uszkodzony uszkodzony wg V. K. – wraz
(wg Klee- (wg Kleez całym
mann
mann
typem
1938,
1938,
Taf. V:w)
Taf. V:w)

11:7

Kleemann 1938, 32, Taf. V:w;
Rybka 2005, 89

13

Nowiny
Bargłowskie,
gm. Augustów,
pow. Augustów,
woj. podlaskie

w 1960 r.
znalezisko luźne

XI-XIII w.
Vb
wg V. K. – wraz
z całym
typem

11:9

Kaczyński 1976, 483-484, ryc. 7;
Kazakevičius 1998, 320;
Kittel 2002, 173;
Rybka 2005, 89

14

Podzamcze,
gm. Kwidzyn,
pow. Kwidzyn,
woj. pomorskie

w 1968 r.
w trakcie badań
na osadzie,
w wykopie 1a
w obiekcie nr 2

40
49
koniec
Ib2
uszkodzony uszkodzony wg V. K. X – XI w.

3:5

Janowski, Fudzińska w druku

15

Pułtusk,
gm. loco,
pow. loco,
woj. mazowieckie

w latach 1976-1985
w trakcie badań
na zamku
w nawarstwieniach
wcześniejszego
grodu

Va
lata 30.
39
(wg Polak wg V. K. XIII w.
– 1368 r.
1988,
ryc. 2.5)

11:5

Polak 1988, 137, ryc. 2.5

16

Pułtusk,
gm. loco,
pow. loco,
woj. mazowieckie

87
w latach 1976-1985
uszkodzony
w trakcie badań
(wg Polak
na zamku
1988a,
w nawarstwieniach
ryc. 2.6)
wcześniejszego
grodu

Va
39
lata 30.
(wg Polak wg V. K. XIII w.
1988a,
– 1368 r.
ryc. 2.6)

11:6

Polak 1988, 137, ryc. 2.6

52

60

77
(wg Polak
1988,
ryc. 2.5)

32

35

45
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Wymiary (mm)

Nr

Miejscowość

Okoliczności
odkrycia

17

Raciąż,
gm. Tuchola,
pow. Tuchola,
woj. kujawskopomorskie

w 1978 r.
w trakcie badań
na grodzisku,
w jamie między
budynkami V i VI

18

Raciąż,
gm. Tuchola,
pow. Tuchola,
woj. kujawskopomorskie

w 1980 r.
w trakcie badań
na grodzisku,
w budynku VII

19

Rybiczyzna,
gm. Rzeczniów,
pow. Lipsko,
woj. mazowieckie

w 1997 r.
znalezisko luźne

20

Skic,
gm. Złotów,
pow. Złotów,
woj. wielkopolskie

w 1929 r.
znalezisko luźne
na osadzie
koło grodziska

21

Szczecin,
gm. loco,
pow. loco,
woj. zachodniopomorskie

w 1993 r.
w trakcie badań
na Podzamczu
w wykopie VI
w stropie poziomu
osadniczego XXXV

60

38

VI
wg P. P.

22

Trzcinica,
gm. Skołyszyn,
pow. Jasło,
woj. podkarpackie

w 1995 r.
w trakcie badań
na grodzisku,
w skarbie

190

50

IIIb1
wg V. K.

23

Tum – Łęczyca,
gm. Łęczyca,
pow. Łęczyca,
woj. łódzkie

w 1950 r.
w trakcie badań
na grodzisku
w warstwie 14

256

35

?

XII-XIII w. 16:4

24

Tum – Łęczyca,
gm. Łęczyca,
pow. Łęczyca,
woj. łódzkie

w 1954 r.
w trakcie badań
na grodzisku
w warstwie 14

?

XII-XIII w.

–

Poklewski-Koziełł 2003, 50

Ia
wg V. K.

X-XI w.

3:3

Dulinicz 1999, 52, pl. 16:1;
Sikora 2001, nr kat. 17; 2003, 32

Ia
4 ćwierć
wg V. K.
X w.

3:1

Filipowiak 1955, ryc. 1;
Żak 1963a, 47, ryc. 30;
Dulinicz 1999, 52, pl. 19:2;
Sikora 2001, nr kat. 19;
Duchniewski 2002, 370-372;
Świątkiewicz 2002, 28, tabl. IV:2;
Sikora 2003, 35

III.1
wg P. P.

6:3

Leńczyk 1950, 63, tabl. XVIII.1;
Sikora 2001, nr kat. 19; 2003, 35;
Poleski 2004, 371, ryc. 196:9

25

Warszawaw 1951 lub 1952 r.
Bródno Stare,
w trakcie badań
gm. Warszawa, na działce „e” ara 35
pow. Warszawa,
na zachód
woj. mazowieckie
od grodziska

Typ

Datowanie Rycina

Źródło informacji

102
52
(wg Kowal- (wg Kowalczyk 1986, czyk 1986,
tabl. LX:b) tabl. LX:b)

?

1256 r. – 16:3
XIII/XIV w.

Kowalczyk 1986,
78-79, tabl. LX:b

88
56
uszkodzony (wg Kowal(wg Kowal- czyk 1986,
czyk 1986, tabl. LX:c)
tabl. LX:c)

?

1256 r. – 16:2
XIII/XIV w.

Kowalczyk 1986,
78-79, tabl. LX:c

6:1

Parczewski 2003;
Sikora 2003, 34

3:2

Nadolski 1954, 34;
Żak 1963a, 81-82, ryc. 77:1;
Dulinicz 1999, 54, pl. 17:3;
Sikora 2001, nr kat. 14;
Duchniewski 2002, 369-370;
Sikora 2003, 32

przed
1143 r.

11:10

Świątkiewicz 2002,
28-29, tabl. IV:3

1 ćwierć
XI w.

6:4

Gancarski 1996;
Sikora 2001, nr kat. 15;
2003, 34

Wysokość

59

Szerokość

39

X w.

33
Ia
42
X
uszkodzony uszkodzony wg V. K. – początek
(wg Żak
(wg Żak
XI w.
1963,
1963,
– wraz
ryc. 77)
ryc. 77)
z całym
typem

brak danych brak danych

63

40

26

Wolin,
gm. loco,
pow. Kamień
Pomorski,
woj. zachodniopomorskie

w 1954 r.
w trakcie badań
na terenie miasta
(stanowisko 1)
na stanowisku
wykopaliskowym
4 w warstwie XV

62
(wg Żak
1963,
ryc. 30)

38
(wg Żak
1963,
ryc. 30)

27

Zawada
Lanckorońska,
gm. Zakliczyn,
pow. Tarnów,
woj. małopolskie

w 1939 r.
w trakcie badań
na grodzisku,
w darni
obok przekopu IV

60

28

Wykaz skrótów:
P. P. – P. Paulsen
V. K. – V. Kazakevičius

Rybiczyzna

koniec
X w.

Nadolski 1954, 34, ryc. 6;
Poklewski-Koziełł 2003, 50;
Sikora 2001, nr kat. 16; 2003, 35
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BRONZE AND SILVER CHAPES OF THE 10th-13th CENTURY SWORDS
FROM THE TERRITORY OF POLAND.
REMARKS CONCERNING THEIR ORIGIN AND DATING
Summary
In the armour literature the term ‘chape’ should be
understood as a lower part of the sword's or sabre's
scabbard, made of metal (mainly bronze) by means of
casting or connecting from some elements, aiming at
strengthening it and protecting against damage. These
objects became the source for several studies and were
frequently classified (tabl. 1).
The number of Polish artefacts is 26 bronze chapes
and the silver one (pict.2 tabl. 2) of which 22 have been
classified. The greatest number of them (7 artefacts –
Czermno-Kolonia, Długosze, Morąg, Myślęcin,
Gopło Lake surroundings, Pułtusk (2 ex.; pict. 11:2-7)
represent type Va according to Kazakevičius and 4 type
Vb (Dąbrowa, Malbork (2 ex.), Nowiny Bargłowskie;
pict. 11:8-9). 3 artefacts (Skic, Warszawa-Stare Bródno,
Wolin; pict. 3:1-3) were described as type Ia according
to V. Kazakevičius; 2 (Gdynia-Oksywie, Podzamcze –
pict. 3:4-5) as type Ib2 of this classification. 2 single
artefacts were added to type III.1 according to P. Paulsen
(Zawada Lanckorońska; pict. 6:3), IIIb1 according to V.
Kazakevičius (Trzcinica; pict. 6:4), IIIc according to V.
Kazakevičius (Dziekanowice; pict. 6:2), IV (Gdańsk;
pict. 11:1) as well as VI (Szczecin; pict. 11:10)
according to P. Paulsen. The chape from Rybiczyzna
(pict. 6:1), linking some features of types I.1b and II.3-4
according to P. Paulsen. 2 chapes (Raciąż, Tum near
Łęczyca – pict. 16:3-4) differ in the structure when
compared with others and cannot be classified in the
same way. In the case of three objects (Raciąż – pict.
16:2; Czersk – pict. 16:1; Tum near Łęczyca),
classification is impossible due to their poor state.
There are various sources concerning the origins
and chronology of the sword ferrule types. Type Ia, VI
chapes and the artefact from Rybiczyzna (and similar
ones) are described as Skandinavian, however in the
case of the first type it is alleged that it possibly
originated from Baltic workshops. There are at least 40
type Ia chapes (pict. 4) and all of them can be dated back
to the 10th or 10th-11th century, type VI artefacts
(12 objects – pict.15) – 11th century and Rybiczyzna
artefact and the similar ones (pict. 7) are made with
a typical 10th century ornamenting. The rest is mainly
assumed as the product of the eastern Baltic, most
frequently Courland workshops but they come from
different times. So the type Ib2 ferrules (10 objects –
pict. 5) as well as IIIc (20 objects – pict.10) were
probably made in the 10th -11th century, type IV chapes
(26 objects – pict. 12) come from the 11th century, and
type Va ferrules – 11th-13th century (43 objects –

pict. 13) and Vb (119 objects – pict. 14). In turn type
III1 10th-11th chapes (13 objects – pict.8) come probably
from the eastern and south Europe territory, which
is illustrated by their location. Collection of the type
IIIb1 chapes, varied as far as material and size are
concerned, causes a lot of difficulties in origin
description. The differences can be also noticed as far
as object dating is concerned: bronze ferrules are
dated back to the 10th century whereas the silver ones –
10th-11th or 11th century. The only chapes to which
a place of origin can be assigned are the 12th – 12th/13th
artefacts from Raciąż and Tum.
It is difficult to indicate the way the above
described drags appeared in the land of Poland. Some
of them were probably subject of some exchanges but
a part of them was either a gift or spoils of war.
Significantly, there is no artefacts in the main centres
of the Piast dynasty and the fact which appears to be
striking is that the majority of ferrules were discovered
outside the contemporary settlement centres which may
be interpreted as being lost during a journey. It is very
likely that the places where they were discovered
marked trade routes or troop marches.
In Europe the chape artefact appearance territory
is limited to its northern part (Scandinavia and Iceland),
central-eastern (Poland without Silesia, Baltic countries,
Russia, Ukraine, Belarus, northern Germany) and
southern (Bulgaria, Hungary). The image of a sword
and its setting cannot be fully described on the basis
of Polish findings as no sword artefact with ferrules
discovered. However, on the basis of the eastern Baltic
materials we got to know that ferrules were parts of
a sword scabbard of H, T, X, Y, Z types according to
J. Petersen. In turn, in Russia they were found together
with the swords of E, H, S, V and Y types. Presented data
depicts popularity of this type of weapon on these
territories ( some types of artefacts are related to the
sword artefacts) but they seem to indicated ‘fashion’
mentioned above.
Chapes were mainly an element strengthening the
sword’s scabbard but also, as it is commonly assumed,
showed a social status, power, function or membership
into a comradeship. Probably because the prestigious
role they had they are not numerous – it is noticeable in
disproportion of the number of swords and chapes. It is
not impossible that the images seen on the chapes had
a symbolic meaning and are rooted in the religion and
beliefs, were to protect a sword bearer an lead him to
the victory in a battle.
Translated by Joanna Wydrzyńska

