
Wstęp rozmieszczone symetrycznie wokół centralnej ko-
W latach 1986-2001 pracownicy PP PKZ lumny (krzyża?), a dalej dodał, przywołując wy-

w Szczecinie prowadzili zakrojone na szeroką powiedź P. Paulsena (1953, 127), że są to wici 
skalę badania wykopaliskowe na terenie kwarta- roślinne oraz stylizowane sylwetki czworonoż-

1łu nr 5 szczecińskiego Podzamcza . Wyniki tych nych zwierząt o taśmowatych, splecionych ósem-
prac nie zostały dotychczas udostępnione w formie kowato ciałach (Świątkiewicz 2002, 28-29). Opis 
monografii, a jedyne informacje o nich pochodzą ten praktycznie bez zmian został przytoczony we 
z krótkich sprawozdań (Cnotliwy 1987; Wilgocki wspomnianych artykułach poświęconych trzewi-
1998; 2003) i opracowań o charakterze syntety- kom pochew mieczy (Janowski 2006, 40; 2007, 
cznym (Cnotliwy 1992; 1996a; 1996b; Wilgocki 172-173). Autor niniejszego tekstu zapoznał się 

22004). W trakcie badań wyróżniono 55 poziomów ostatnio z zabytkiem  i doszedł do wniosku, że 
osadniczych i pozyskano kilkaset tysięcy źródeł przedstawiana w literaturze charakterystyka zdob-
ruchomych, w tym ponad 10 000 zabytków wy- nictwa nie wyczerpuje możliwości interpretacyj-
dzielonych. Kilka znalezisk doczekało się już nych, a opublikowane dotychczas rysunki trzewika 
publikacji (Cnotliwy, Pawłowski, Wilgocki 1993; są bardzo schematyczne i nie oddają najistotniej-
Cnotliwy 1994; Wilgocki 1995; Horoszko, Wil- szych elementów ornamentu (por. Świątkiewicz 
gocki 1997; Płoszczyńska 1999; Cnotliwy, Bobik 2002, tabl. IV:3; Janowski 2006, ryc. 11:10; 2007, 
2004; Słowiński 2004; Janowski, Słowiński 2006), ryc. 5:g). Potrzeba zajęcia się jeszcze raz tym za-
wiele wciąż jeszcze czeka w magazynach na peł- bytkiem wynika również z faktu, że analiza kon-
niejsze opracowanie. Jednym z nich jest trzewik tekstu znaleziska wykazała, iż zmienić należy 
pochwy miecza odkryty w 1993 r. w partii stro- także  jego  datowanie.
powej XXXV poziomu osadniczego, w ćwiartce 
D5, w przejściu między budynkami oznaczonymi Opis trzewika
w trakcie badań numerami 99, 100 i 101 (ryc. 1). Trzewik szczeciński zachował się do naszych 
W ostatnim czasie poświęcono mu kilka słów czasów w stanie dość dobrym, jeżeli nie liczyć nie-
w rozprawie o uzbrojeniu wczesnośredniowiecz- wielkiego ubytku w dolnej części na jednej ze stron 
nym na Pomorzu Zachodnim (Świątkiewicz 2002, i częściowego wytarcia powierzchni. Okaz ten wy-

328-29, tabl. IV:3) oraz w opracowaniach trzewi- konany został przypuszczalnie z brązu , techniką 
ków pochew mieczy z terenu Polski i Pomorza odlewania, o czym świadczą czytelne na bocz-
(Janowski 2006, 40; 2007, 172-173). P. Świątkie- nych płaszczyznach szwy odlewnicze. Wymiary 
wicz, charakteryzując pokrywające trzewik mo- zabytku przedstawiają się następująco: wys. – 
tywy ornamentacyjne, uznał, że są to wici roślinne 59 mm; szer. – 38 mm. W górnej części trzewika 
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Z PRZEDSTAWIENIEM DRZEWA ŻYCIA

ZE SZCZECIŃSKIEGO PODZAMCZA

1 Podzamcze, zwane niegdyś Dolnym Miastem, rozciąga się u podnóża Wzgórza Zamkowego, między mostem Długim a Kłod-
nym. W średniowieczu znajdowało się tutaj podgrodzie oraz dzielnica portowa.
2 Trzewik w trakcie badań zinwentaryzowano pod nr. 6493/5/VI/S, a po konserwacji przekazano go do zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie, gdzie obecnie jest przechowywany. Autor serdecznie dziękuje kolegom z Pracowni Archeologicznej Za-
mek Książąt Pomorskich w Szczecinie (niegdyś Przedsiębiorstwo Państwowe Pracowni Konserwacji Zabytków, Oddział w Szcze-
cinie) za możliwość zapoznania się z niepublikowanymi wynikami ich prac i udostępnienie ich do niniejszego opracowania.
3 Brak analiz metaloznawczych uniemożliwia jednoznaczne określenie surowca.



rozwartej litery Y. Gałęzie górnej pary są zagięte 
i silnie skręcone w kierunku pnia na kształt wo-
lut (?). Drugim elementem są widoczne na środ-
kowej parze gałęzi schematyczne sylwetki ptaków 
o długich ogonach (pawie? feniksy?), zwróco-
nych głowami w przeciwnych kierunkach. Ostatni 
motyw zdobniczy stanowią skręcone ósemkowato 
węże/smoki wijące się u podstawy pnia i na naj-
niższej parze gałęzi oraz wzdłuż boków okucia 
(ryc. 2). Przedstawiona propozycja odczytania or-
namentu różni się zatem od proponowanych do-
tychczas dla analogicznych zabytków (por. Paulsen 
1953, 127; Świątkiewicz 2002, 28-29), w których 
nie dostrzegano drugiego z elementów – sylwe-
tek ptaków. Tak widziany ornament na trzewiku 
szczecińskim i jemu podobnych interpretować na-
leży zapewne jako przedstawienie drzewa życia. 
W dolnej części okucie zakończone jest niewiel-
kim  występem.

Proweniencja i chronologia
W świetle ustaleń poczynionych przez P. Pa-

ulsena analizowany okaz zaliczyć należy do wyróż-
nionego przez niego typu VI (tzw. grupa gotlan-
dzka – niem. eine gotländische Gruppe). Podstawą 
do jego wydzielenia było zdobnictwo nawiązujące 
do ornamentyki tzw. zwierzęcego stylu kamieni 
runicznych (niem. Runensteintierstil – por. Paulsen 
1953, 127; Świątkiewicz 2002, 29). Kryterium 
kształtu i techniki wykonania miało, jak się wy-
daje, znaczenie drugorzędne, w typie tym skla-
syfikowano bowiem zarówno okazy lite, jak i ażu-
rowe, ponadto o różnie ukształtowanych górnych 
i dolnych partiach (por. Paulsen 1953, Abb. 182-

widoczne są trzy wyraźne występy. Występy boczne 187,  189).
są proste, jedynie przy otworach na nity znajdują Trzewiki typu VI należą do najrzadziej spo-
się półokrągłe profilowane wypustki. Jedna z nich tykanych dolnych okuć pochwy. Poza omawianym 
jest pęknięta. Występ centralny, wyraźnie niższy znamy zaledwie 12 egzemplarzy, z których aż osiem 
od bocznych, zwieńczony jest stylizowaną głów- odkryto na Gotlandii. Pozostałe to pojedyncze 
ką zwierzęcą (?). Całe pole trzewika wypełnia zabytki z terenu Szwecji kontynentalnej, Rosji, 
skomplikowany ornament, który ze względu na Łotwy oraz estońskiej wyspy Ösel. Jedynie na 
częściowe uszkodzenie i zniszczenie powierzchni czterech z wymienionej liczby widoczny jest orna-
jest miejscami słabo czytelny. W oparciu o przed- ment analogiczny do szczecińskiego (ryc. 3). dwa 
stawienia na analogicznych i lepiej zachowanych z nich (ryc. 4:1-2) odkryto na Gotlandii (Nerman 
okazach (por. niżej) w polu trzewika wyróżnić 1929, fig. 91; Paulsen 1953, 127, Abb. 183, 185), po 
można trzy elementy. Pierwszym jest przebiegający jednym (ryc. 4:3) na wyspie Ösel (Nerman 1929, 
wzdłuż osi okucia stylizowany wizerunek pnia drze- fig. 92; Paulsen 1953, 129, Abb. 187) i w miejsco-
wa, od którego odchodzą trzy pary gałęzi. Gałęzie wości Piltenės Pasilciemis (niegdyś Passeln) na 

4dwóch dolnych par uniesione są ku górze, za- Łotwie (Nerman 1929, 97; Paulsen 1953, 129) . Prak-
kończone prosto, i tworzą z pniem kształt szeroko tycznie wszyscy badacze są zgodni w kwestii pro-
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Ryc. 1. Szczecin-Podzamcze, kwartał 5, wykop VI. Lokalizacja zna-
leziska trzewika pochwy miecza na tle zabudowy XXXV poziomu 
osadniczego. Rys. A. Janowski.

Fig. 1. Szczecin-Suburbium, quarter 5, excavation VI. Location of 
the find of a sword scabbard chape on the background of development 
XXXV of the settlement level. Drawing by A. Janowski.

4 Informacja o trzewiku z Passeln, przechowywanym w Muzeum Historycznym w Moskwie, została podana przez T. J. Arnego 
(1913, 383). Powielił ją następnie B. Nerman (1929, 97), podając, że jest on bardzo podobny do trzewików z Gotlandii i Ösel, oraz 
P. Paulsen (1953, 129). Zdziwienie budzi fakt, że okaz ten nie został włączony do późniejszych opracowań trzewików z tere-
nów wschodniobałtyjskich autorstwa J. Asarisa (1994) i V. Kazakevičiusa (1998), mimo że obaj badacze cytują wspomniane 
wcześniej prace.
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weniencji i datowania przedmiotów omawianego ty- młodszych (XXXIII i XXXIV) oraz odkrytego 
pu i sądzą, że wytwarzano je na Gotlandii w XI w., w nich skarbu denarów Bogusława I trwało to 
przy czym ustalenia chronologiczne oparto, jak mo- nie dłużej niż do połowy lat 80. XII w. (por. 
żna przypuszczać, wyłącznie na stylistyce, są to bo- Cnotliwy, Pawłowski, Wilgocki 1993, 129-130). 
wiem znaleziska luźne (por. Paulsen 1953, 127, 129). Można zatem uznać, że poziom XXXV datować 

7Jak wspomniano we wstępie, nawarstwie- należy na koniec 3. – początek 4. ćwierci XII w. , 
nia odsłonięte w trakcie badań na kwartale 5 oraz choć jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii bę-
pochodzące z nich materiały źródłowe, a także dzie możliwe dopiero po szczegółowym opraco-
wyniki analiz dendrochronologicznych nie zostały waniu  materiałów  źródłowych.
dotychczas opublikowane. Fakt ten nie pozostał Przedstawione datowanie poziomu, a zatem 
bez wpływu na podejmowane w literaturze próby i momentu zdeponowania odkrytego w nim okucia 
ustalenia chronologii poziomu XXXV, w którym jest więc o blisko 100 lat młodsze od przyjmo-

5znaleziono interesujący nas trzewik . Z konstruk- wanego w literaturze dla tej kategorii przedmio-
cji drewnianych odsłoniętych w tym poziomie uzys- tów. Trudno wskazać jednoznacznie wyjaśnienie 

6kano dwie daty dendrochronologiczne  (1158±2 – tej różnicy czasowej, biorąc pod uwagę fakt, iż 
budynek 94; kwiecień-maj 1163 r. – budynek 96 – od XII w. praktycznie urywają się bezpośrednie 
Ważny 1994), które wskazują, że poziom ten po- kontakty handlowe z Gotlandią (Żak 1963, 356), 
wstał przypuszczalnie w latach 60. XII w. Potwier- a trzewik szczeciński tak wiernie odpowiada za-
dzają to wyniki datowania próbek z konstrukcji bytkom gotlandzkim, że wydaje się nie podlegać 
drewnianych zalegającego niżej poziomu XXXVI dyskusji, iż powstał on w tym samym środowisku. 
(1143 r. i 1151 9/–5 – belki z dolnego poziomu Z opublikowanych planigrafii poziomów osadni-+
ulicy; 1161 r. – ściana północna budynku 105 – czych poprzedzających powstanie poziomu XXXV 
Ważny 1994). Nie wiadomo, jak długo użytko- oraz po nim następujących wynika, że teren ten 
wany był poziom XXXV, jednak w świetle analiz przez dłuższy czas pozostawał niezabudowany 
dendrochronologicznych konstrukcji z poziomów (por. Cnotliwy, Pawłowski, Wilgocki 1993, ryc. 4:2,4; 
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Ryc. 2. Szczecin-Podzamcze. Trzewik pochwy miecza. Fot. i rys. A. Janowski.

Fig. 2. Szczecin-Suburbium. The sword scabbard chape. Photos and drawing by A. Janowski.

5 Według danych zawartych w pracach M. Płoszczyńskiej (1999, tab. I-III) i P. Świątkiewicza (2002, 28) XXXV poziom 
osadniczy ukształtował się ok. 1143 r., z kolei w opracowaniu S. Słowińskiego (2004, 185) poziomy XXXIV i XXXVI, a zatem 
zalegające powyżej i poniżej omawianego, datowane są dopiero na 4. ćwierć XII w., co stoi w sprzeczności z datowaniem 
poziomu XXXV na lata 40. XII w., podanym przez wymienionych wyżej autorów.
6 Z poziomu pobrano kilkanaście próbek, analiza wykazała jednak, że w budownictwie wykorzystano głównie nie dające się 
datować drewno olchy (por. Ważny 1994).
7 Stanowisko to jest zatem zbliżone do prezentowanego przez S. Słowińskiego (2004, 185).

179



Wilgocki 1998, ryc. 2-3). W miejscu tym od po- przez ludność o niższym statusie społecznym 
czątku XII w. przez blisko 80 lat istniał niewielki (Kowalska 2003b, 338-340). Być może zatem 
plac lub przejście między budynkami. W żadnym obecność trzewika, w warstwie datowanej na 
z poziomów przypadających na ten okres nie za- koniec 3. – początek 4. ćwierci XII w., wiązać 

8rejestrowano militariów  (por. Świątkiewicz 2002, należy z pojawieniem się w Szczecinie grupy 
zestawienia tabelaryczne). Interesujący nas bez- zbrojnych, co mogło mieć na przykład związek 
pośrednio poziom XXXV nie wyróżnia się też z duńskimi wyprawami wojennymi, prowadzo-
niczym szczególnym pod względem „bogactwa” nymi przez Waldemara I w rejonie ujścia Odry, 
pozostałości kultury materialnej. Wśród odkrytych i oblężeniem miasta w 1173 r., które zmusiło 
w nim zabytków występowały wyłącznie przed- miejscowego kasztelana Warcisława do złożenia 
mioty codziennego użytku (m.in. naczynia drewnia- hołdu królowi duńskiemu (szerzej na ten temat 
ne, noże żelazne, przęśliki, osełki, pływaki z kory, Eggert 1927, 94-95; 1928,  54-56).
resztki butów skórzanych), nie znaleziono, jeżeli 
nie liczyć jednego kabłączka skroniowego, żadnych Trzewiki pochew mieczy i motyw drzewa życia
ozdób i przedmiotów luksusowych. W świetle po- Trzewiki to przede wszystkim elementy 
wyższych danych mało prawdopodobne jest, by wzmacniające dolną część pochwy miecza, jed-
trzewik należał do któregoś z mieszkańców tej nak niska częstotliwość występowania tych okuć 
części podgrodzia, zamieszkiwanej, jak wskazują w stosunku do liczby mieczy sugeruje, że oprócz 
na to także wyniki badań na sąsiednich kwar- znaczenia praktycznego elementy te spełniały 
tałach (kwartał 6, wykop III i kwartał 3, wykop II), też rolę wyróżnika – wyznacznika statusu czy przy-
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Ryc. 3. Rozmieszczenie znalezisk trzewików pochew mieczy z orna-
mentem analogicznym do trzewika szczecińskiego (wg Paulsen 1953; 
oprac. A. Janowski).

Fig. 3. The spacing of finds of the sword scabbard chapes with 
the ornament similar to that of the Szczecin one (after Paulsen 1953; 
drawing by A. Janowski).

Ryc. 4. Trzewiki pochew mieczy z ornamentem analogicznym do trze-
wika szczecińskiego: 1 – Gotlandia (wg Nerman 1929, fig. 91); 
2 – Gotlandia (wg Thunmark-Nylén 1998, Taf. 232:4); 3 – Ösel 

t of the Szczecin one: 1 – Gotland (after Nerman 1929, fig. 91); 
2 – Gotland (after Thunmark-Nylén 1998, Taf. 232:4); 3 – Ösel (after 
Nerman 1929, fig. 92).

(wg Nerman 1929, fig. 92).

Fig. 4. The sword scabbard chapes with the ornament similar to 
tha

8 Wcześniej militaria zarejestrowano w poziomie XL (koniec XI – początek XII w.), a młodsze pochodzą dopiero z poziomu 
XXXIII (4. ćwierć XII w. – por. Świątkiewicz 2002, zestawienia tabelaryczne). Na sąsiednim kwartale, nr 6, elementy uzbroje-
nia odkryto jedynie w nawarstwieniach datowanych na 1. połowę XIII w. (Kowalska 2003a, 312).



należności do określonej społeczności, np. dru- ku śmierci wojownika wskazać drogę w zaświaty 
żyny (por. Janowski 2006, 42-43 – tu starsza (por. m.in. Ambrosiani 2001; Kulakov, Markovets 
literatura). Przypuszczać należy także, że zdobią- 2004; Janowski, Fudzińska 2006). Wśród okuć 
ce je motywy nie były pozbawione znaczenia zdobionych przedstawieniami awifauny na szcze-
symbolicznego. Jednym z ulubionych były ptaki, gólną uwagę zasługuje zwłaszcza okaz z Turaida-
które z różnym stopniem szczegółowości (od Puteli na Łotwie (ryc. 5:6), na którym w górnej 
schematycznych, sprowadzonych jedynie do ob- partii wyobrażono 2 ptaki w postawach antyte-
rysu sylwetki zwierzęcia, do bardziej realistycz- tycznych, z odwróconymi od siebie głowami, sie-
nych, na których zaznaczono także oczy, pióra na dzące na konarach drzewa (Lībieši senatnē... 2001, 
skrzydłach i ogonie) przedstawiono na trzewikach att. 3:2). W motywie tym upatrywać należy, po-
typów I i IV wg P. Paulsena, ale sporadycznie także dobnie jak w widocznym na trzewiku szczeciń-
na innych okuciach (por. ryc. 5). Badacze nie są skim, przedstawienia drzewa życia. Uniwersal-
zgodni, jaki gatunek ptaka przedstawiano i choć ność motywu, jakim jest drzewo, spowodowała, 
kwestia ta nie pozostaje bez wpływu na prezento- że praktycznie we wszystkich kulturach już od 
wany przez nich kierunek interpretacji, to w wię- starożytności wykorzystywano go do wyrażania 
kszości przypadków wskazują oni, że symbole te różnorodnych treści, zwłaszcza że jego trójdziel-
miały zapewnić powodzenie w walce, a w przypad- ność (korona – pień – korzenie) w prosty sposób 
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Ryc. 5. Przedstawienia ptaków na trzewikach pochew mieczy: 1 – Got-
landia (wg Arne 1913, fig. 15); 2 – Olandia (wg Arne 1913, fig. 10); 
3 – Gdynia-Oksywie (wg Żak 1963a, ryc. 84); 4 – Rucavas Lejas 
(wg Asaris 1994, att. 2:2); 5 – Medzes Strautini (wg Asaris 1994, 
att. 2:4); 6 –Turaida-Puteli (wg Lībieši senatnē... 2001, att. 3:2).

Fig. 5. Bird images on the sword scabbard chapes: 1 – Gotland (after 
Arne 1913, fig. 15); 2 – Oland (after Arne 1913, fig. 10); 3 – Gdynia-
Oksywie (after Żak 1963a, Fig. 84); 4 – Rucavas Lejas (after 
Asaris 1994, att. 2:2); 5 – Medzes Strautini (after Asaris 1994, att. 2:4); 
6 – Turaida-Puteli (after Lībieši senatnē... 2001, att. 3:2).

Ryc. 6. Przedstawienia drzewa życia i ptaków na innych przedmio-
tach: 1 – okucia talerza drewnianego z Kałdusa (wg Chudziak 2001, 
ryc. 13:b); 2 – nodus pastorału z Tyńca (wg Walicki 1971, 291, 
ryc. 121); 3 – czekan z Vladimirskoj Gubernii (wg Paulsen 1956, 
Abb. 56); 4 – kaptorga z Maszenic (wg Slaski, Tabaczyński 1959, 
tabl. XII:2); 5 – matryca do kaptorg z Brześcia Kujawskiego 
(wg Gieysztor 1968, ryc. 62).

Fig. 6. The Tree of Life and bird images on other artifacts: 1 – metalwork 
of a wooden plate from Kałdus (after Chudziak 2001, Fig. 13:b); 
2 – crosier nodus from Tyniec (after Walicki 1971, 291, Fig. 121); 
3 – battle-axe from Vladimirskaya Gubernia (after: Paulsen 1956, 
Abb. 56); 4 – kaptorga (a small decorative case containing grain) 
from Maszenice (after Slaski, Tabaczyński 1959, tabl. XII:2); 5 – a die for 
making kaptorgas from Brześć Kujawski (after Gieysztor 1968, Fig. 62).
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obrazowała trójpoziomowość Kosmosu (niebo – jak i pogański (jesion Ygdrasil, kogut Gyldenkame – 
ziemia – podziemie – por. Flemming 1968; Topo- por. Sanmark 2004, 116). W niniejszym tekście 
rov 1991; Kempiński 1993, 116-117; Błaszczyk dalecy jesteśmy od rozstrzygnięcia, z jaką religią 
1997; Cirlot 2006, 115-118 – tu starsza literatu- wiązać należy rozpatrywany przez nas motyw. 
ra). W chrześcijaństwie drzewo życia utożsamiano Gotlandia, na której trzewik szczeciński powstał, 
z krzyżem, a ten z Chrystusem. Jedną ze szcze- stanowiła bowiem w XI w. obszar nierównomiernie 

9gólnych jego postaci był krzyż wyrastający z pnia  schrystianizowany, położony na styku stref wpły-
(Jászai 1970; Forstner 1990, 155) i z taką mamy wów obu religii (por. Trotzig 1969; Hallencreutz 
do czynienia w omawianym przypadku. Arbor vitae 1981).

10najczęściej przedstawiano obsadzone przez ptaki , Obserwacje poczynione dla trzewika szcze-
często z odwróconymi głowami, co oznaczało akt cińskiego i jemu podobnych skłaniają do bliższe-
religijny: oddawanie czci i adorację. W ten sam go przyjrzenia się licznej grupie okuć typu Vb 
sposób wyrażano ideę opiekowania się czymś, wg V. Kazakevičiusa (1998), na których w cen-
strzeżenia czegoś (Kalinowski 1989a, 159). Sym- trum widnieje krzyż, pod nim znajdują się 2 ele-
bol drzewa życia zawiera w sobie także ideę menty w kształcie litery Y lub V, a boczne partie 
renovationis – odnowienia (Kalinowski 1989b, 41) wypełnia ornament określany jako wici roślinne 
i ochrony przed złem, co doskonale obrazuje Pe- (por. Janowski 2006, 39-40 – tu starsza literatura). 
redixion (ryc. 7), na którym gołębie chronią się Trzewiki te w zgodnej opinii badaczy są formą 
przed smokiem, obawiającym się cienia tego drze- wschodniobałtyjską, wytwarzaną prawdopodobnie 
wa (Kobielus 2002, 298; Fizjologi... 2005, 72). w Kurlandii w XI-XIII w. (Paulsen 1953, 111-125; 
Z ciekawym przykładem drzewa życia mamy Kazakevičius 1998, 308-310; Janowski 2006, 39-
do czynienia w przypadku wyobrażenia na to- 40). Wydaje się, iż widoczny na nich ornament 
porze z Mammen, które, jak stwierdzili A. Iver- również składa się na schematyczny wizerunek 
sen i U. Näsman, rozpatrywać można zarówno drzewa życia, zbliżony 
jako motyw chrześcijański (drzewo życia, feniks), 

do widocznego na trze-
wikach gotlandzkich. Brak na nich co prawda 
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Ryc. 7. Peredixion w XV-wiecznym Bestiariuszu (wg Fizjologi... 
2005, 180, il. 14).

thFig. 7. Peredixion in a 15 -century Bestiary (after Fizjologi... 2005, 
180, il. 14).

Ryc. 8. Ornamentyka trzewików pochew mieczy typu VI wg P. Paul-
sena (1953) i Vb wg V. Kazakevičiusa (1998) – przypuszczalne 
elementy wspólne. Oprac. A. Janowski.

Fig. 8. Ornamentation of sword scabbard chapes, of type VI after 
P. Paulsen (1953) and Vb after V. Kazakevičius (1998) – presumably 
common elements. Drawing by A. Janowski.

9 Z omawianego okresu przedstawienia takie znane są również ze Skandynawii (por. Rhodin, Gren, Lindblom 2000, fig. 3b; 12), 
choć trwa dyskusja, jakie impulsy doprowadziły do pojawienia się tych wizerunków (por. Sanmark 2004, 76-77, przyp. 9).
10 Drzewo życia obsadzone przez ptaki zobrazowano także m.in. na okuciach drewnianego talerza z Kałdusa (ryc. 7:1; por. 
Chudziak 2001, 80-82, ryc. 13b), kaptordze z Maszenic (ryc. 7:4; por. Slaski, Tabaczyński 1959, 40-41, tabl. XII:2), matrycy do 
kaptorg z Brześcia Kujawskiego (ryc. 7:5; por. Gieysztor 1971, ryc. 62), nodusie pastorału tynieckiego (ryc. 7:2; por. Kalinow-
ski 1989a, il. 32), a także na czekanie z Vladimirskoj Gubernii (ryc. 7:3; por. Paulsen 1956, 122-130, Abb. 56).

7

8



wątków, które można by interpretować jako syl- (drzewa życia). Motyw ten miał, jak wspomnia-
wetki ptaków, ale niewykluczone, że elementy no wcześniej, znaczenie uniwersalne, a przeka-
określane jako wici roślinne stanowią w istocie zywane przez niego treści były zbliżone, nieza-
wyobrażenia węży/smoków (ryc. 8). Trudno jed- leżnie od środowiska, w którym go wykorzystano. 
noznacznie rozstrzygnąć zagadnienie ewentual- Ostatnie słowo w tej kwestii należało jednak nie-
nych wzajemnych powiązań między okuciami wątpliwie do użytkownika (interpretatora sym-
typu Vb i VI. Biorąc pod uwagę precyzję wy- bolu).
konania trzewików gotlandzkich, mogły one sta-
nowić pierwowzór, na którym opierali się wy- Podsumowanie
twórcy okuć kurlandzkich. Jedną z przeszkód na Zaprezentowany w niniejszym tekście trze-
drodze do rozstrzygnięcia tej kwestii jest fakt, wik jest bez wątpienia znaleziskiem unikatowym. 
że trzewiki gotlandzkie to w większości znaleziska Powstał on najpewniej na Gotlandii w XI w., nie 
luźne, datowane jedynie w oparciu o cechy sty- wiadomo jednak, jak dotarł do Szczecina i w jakich 
listyczne. Uniemożliwia to wykazanie ich ewen- okolicznościach trafił do warstw związanych z burz-
tualnego starszeństwa, a jak pokazuje przykład liwym dla tego miasta okresem 3. i 4. ćwierci XII w. 
szczeciński, mogły one długo pozostawać w uży- Nie można wykluczyć, że jego właścicielem był 
ciu. Z terenu Gotlandii nie znamy znalezisk okuć któryś z wojowników oblegających lub broniących 
typu Vb, z kolei na ziemiach wschodniobałtyjskich miasta w 1173 r. Biorąc pod uwagę przyjmowane 
odnotowano tylko jedno okucie typu VI. Nie wiado- w literaturze datowanie podobnych okuć (XI w.), 

11mo zatem nie tylko kiedy, ale i gdzie  mogło dojść stanowi on świadectwo ich długotrwałego użyt-
do ewentualnego przejęcia wzorców, a także czy kowania. Jest on też kolejnym na terenie szcze-
zdobnictwo przejęte zostało z całym bagażem cińskiego Podzamcza znaleziskiem o prowenien-
symboliki drzewa życia, czy też skopiowano je- cji skandynawskiej, a następne, czego nie można 
dynie ornament bez przywiązywania wagi do je- wykluczyć, ujawnione zostaną w trakcie przyszłej 
go znaczenia (o czym mógłby świadczyć daleko szczegółowej  analizy  materiałów  źródłowych.
posunięty schematyzm wyobrażeń). Nie można 
również wykluczyć, że zbliżona ornamentyka obu 
typów okuć nie jest efektem kopiowania przez 
wytwórców kurlandzkich konkretnego wzorca, ale 
wynika z wykorzystania jednakowego symbolu 

Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa życia ze szczecińskiego Podzamcza

11 J. Żak (1954, 728), omawiając trzewik typu Vb z Dąbrowy, uznał, że powstał on na Gotlandii, choć posiada wschodnie 
elementy wystroju.

dr Andrzej Janowski
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In 1993 during a field survey of the Szczecin’s the  century, which remains in contradiction with 
Podzamcze (quarter 5, excavation VI) in the layers’ roof its dating quoted so far, before 1143. The Szczecin chape 

proves long-lasting use of some weaponry items and, 
as there are no premises that it belonged to an inhabitant 
of the Szczecin outside-the-town-walls settlement (a part 
of the town inhabited by lower status population), its 
presence on the site should probably be traced back to 
the stay of some armed groups in connection with the 

 
besieged  by  the  Danes. 

The universal nature of the tree motif caused that it 
was used for imaging various meanings, practically in 
all cultures, beginning as early as in antiquity. The tree 
of life was visualized in Christianity in various forms 
(Fig. 7-8), one of particular ones being the cross growing 
out of the tree trunk and we meet such a form in the case 
in question. The symbol of arbor vitae in similar, though 
much more schematized in form, is probably met in the 
chapes of type Vb, according to V. Kazakevičius (Fig. 9) 
and it cannot be excluded that they were based on the 
model of the Gotland ones, such as the one found in 

uarter of Szczecin.

th12

XXXV of settlement level, quarter D5, in the passage 
between the buildings, marked during the survey with 
numbers 99, 100 and 101 (Fig. 1), a bronze chape 
was found (Fig. 2-3). On the basis of its shape and 
ornamentation it may be classified as type VI, according 
to P. Paulsen. Among 12 known items of this type, only 

th4 are ornamented in the way similar to the described one events of the 70s of the 12  century, when the town was
(Fig. 4-5). Gotland may be considered their place of origin.

This artefact has already been introduced into 
literature, but the possibility of getting acquainted 
with it, as well as with the unpublished survey results, 
indicates the need for verification of some existing 
opinions. The verification involves, first of all, the 
ornamentation in which not two, as it has been adopted 
in the literature so far, but three elements can be 
distinguished (a tree trunk, figures of birds, snakes/
dragons) forming the image of the tree of life. The 
second element which has been verified is dating the 
level where the chape was found. The analysis indicated 

rd ththat it was formed at the late 3  or early 4  q

Andrzej Janowski

Summary

Andrzej Janowski

GOTLAND CHAPE WITH THE TREE OF LIFE IMAGE 
FROM SZCZECIN’S PODZAMCZE (SUBURBIUM)

Translated by Jacek Pająk
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