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ORNAMENTOWANA SIEKIERA
ZE ZBIORÓW WOŁYŃSKIEGO MUZEUM KRAJOZNAWCZEGO
W ŁUCKU

Do Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego
w Łucku (Ukraina) w dniu 24 maja 2004 r. przyniesiono zdobioną siekierę. Zabytek podarował
Borys Bauer, dawny mieszkaniec Łucka, obecnie
obywatel Izraela. Według informacji darczyńcy siekiera została znaleziona na początku lat 90. XX w.
w rzece Styr, w odległości ok. 1 m od brzegu,
na terenie uroczyska Stara Przystań, w północnozachodniej części miasta Łuck (ryc. 1).
Stan zachowania zabytku można określić jako
dobry. Powierzchnia siekiery uszkodzona jest przez
korozję, częściowo pokryta patyną. Biały metal
zachował się fragmentarycznie. Ornament stracił
czytelność konturów, szczególnie na skrajach żeleźca. W otworze osady zachowały się resztki drewna,
które zostały utwardzone klejem podczas pozamuzealnej, niefachowej konserwacji. Wymiary zabytku: dł. – 167 mm; szer. ostrza – 79 mm; wys.
osady – 55 mm; szer. osady – 27 mm; średn.
osady – 20 x 36 mm; najmniejsza szer. szyjki –
38 mm. Jego waga wynosi 408 g. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Krajoznawczego
w Łucku pod nr. inw. A-14909.
Siekiera z Łucka kilkakrotnie została wspomniana w publikacjach ukraińskich naukowców.
M. Kučinko uważa ją za staroruską broń z czasów
Rusi Kijowskiej, jednak bez bliższego określenia
chronologii (Kučinko 1994, 138; 2005, 142). Fotografię siekiery umieszczono również w wydawnictwie poświęconym tematowi zjazdu europejskich monarchów, jaki odbył się w Łucku
w 1429 r. (Sadovnik, Běrűlěna, Baran 2005, 11).
W publikacji tej chronologię zabytku określono
na koniec XIV – XV w. Datowanie to potwierdza
S. Ters`kij (2006, 172, ris. 151:2), powołując się
na typologię M. Głoska, według której siekiera
mieści się w ramach podtypu VIIIa, grupującego
okazy o wydzielonej osadzie, wąskim i długim
żeleźcu ze ściętą brodą; podobne do współczesnej
ciupagi góralskiej i spełniające zapewne podobną

funkcję (szczególnie egzemplarze zdobione). Chronologię znalezisk tego typu określa autor na połowę XIII – XVI w. Okazy podobne do siekiery
z Łucka można dostrzec na cytowanych przez
M. Głoska przekazach ikonograficznych datowanych na koniec XV i początek XVI w. (Głosek
1996, 38, 40, 80, ryc. 7, 23-24, tabl. XV).
S. Ters`kij we wspomnianej publikacji określa
ornament siekiery z Łucka jako przypominający
bajkowego ptaka. W sytuacji, kiedy datowanie zabytku uważamy za uzasadnione, można jedynie
podjąć próbę jego dodatkowego potwierdzenia,
a nawet uściślenia, w czym pomocny może być
właśnie ornament i jego symbolika. Najważniejszą wydaje się być symbolika części ornamentu
umieszczona na żeleźcu siekiery, groźnego, bojowego fragmentu broni – pozbawiającej przeciwnika życia – posyłającego go przed oblicze
Boga. Szczególnie nieuchronne wydawać się to
musiało przy wykonywaniu wyroków poprzez ścięcie toporem. Przypomnieć należy, że topór był
atrybutem św. Olafa, którego kult jako krzewiciela wiary chrześcijańskiej szerzył się w Europie
od XI w. (Panasiewicz, Wołoszyn 2002, 262).
Siekiera z Łucka posiada w swej budowie jeden
element archaiczny – guzek w górnej części brody
nawiązujący do miniaturowych toporków z XIXII w. (tamże, 249, ryc. 2:c, 4:c). Jednak jej
metryka jest dużo młodsza, co potwierdza, oprócz
ogólnych cech budowy, także ornament.
W celu dokonania analizy zdobienia siekiery z Łucka należy odwrócić okaz ostrzem do góry.
Ogólny kształt ornamentu na żeleźcu siekiery
przypomina typowy dla rozwiniętego i późnego
stylu gotyckiego motyw tzw. rybiego pęcherza
(Mały... 1975, 32) najczęściej stosowanego w architekturze jako maswerk (ryc. 3). Ornament taki
uważany jest za wyznacznik okresu tzw. gotyku płomienistego, datowanego na XV w. (Morant
1983, 285).
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Ryc. 1. Miejsce odkrycia (a) ornamentowanej siekiery z Łucka (b-c). Oprac. J. Kuśnierz; fot. M. Slatov.
Fig. 1. The place (a) of finding an ornamented axe from Lutsk (b-c). Graph. J. Kuśnierz; photo by M. Slatov.
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Ryc. 2. Ornamentowana siekiera z Łucka. Rys. M. Slatov i J. Kuśnierz.
Fig. 2. Ornamented axe from Lutsk. Drawing by M. Slatov and J. Kuśnierz.

Najwybitniejszymi przykładami architektury
gotyckiej ze wspomnianymi detalami w kształcie rybiego pęcherza są katedry. To kieruje naszą
uwagę ku innym elementom ornamentu siekiery
z Łucka kojarzącym się z wiarą chrześcijańską.
W części żeleźca odchodzącej od obucha widzimy
zarys wzgórza ze stojącym nań krzyżem o dwóch
poprzecznych ramionach (tzw. patriarchalnym).
Znajomość takiego krzyża przynieśli na Morawy
święci Cyryl i Metody – apostołowie Słowian. Krzyż
patriarchalny znalazł się na herbach Węgier (np.
herb Beli III – króla Węgier w latach 1172-1196),

jak również na herbie Litwy – Pogoni, gdzie
umieszczony jest na tarczy konnego rycerza1. Patriarchalny krzyż o dwu belkach poprzecznych,
znany od XIII w. jako karawaka, według wierzeń
chronił przed powodzią, ogniem, wrogami, morowym powietrzem (Encyklopedia... 2000, 779).
Wyobrażenia krzyża w herbie Węgier możemy
spotkać na przedstawieniach ikonograficznych powstałych w 2. połowie XIV w. Przykładem jest
miniatura z Kroniki Ilustrowanej (Képes kronika –
por. Hegedűs 1975, 1582) spisywanej od 1358 r.
przez kanonika Kálti Marka i ilustrowanej praw-

1 Tu jednak należy pamiętać, że krzyż o dwóch poprzeczkach, obecny na Pogoni litewskiej, zwany też krzyżem jagiellońskim,
jest znakiem dużo młodszym w stosunku do herbu węgierskiego. Litwa została ochrzczona poźno – w 1387-1388 r.
2 Autor ilustruje opis czasów XI-XIII w. miniaturami powstałymi w XIV w.
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Ryc. 3. Porównanie ornamnetu siekiery z Łucka z dziełami sztuki średniowiecznej: a – gotycki maswerk; b – infuła biskupia; c – król węgierski
Stefan I na miniaturze w Képes Kronika (2. połowa XIV w.). Oprac. J. Kuśnierz.
Fig. 3. The axe of Lutsk ornament comparison with some mediaeval works of art: a – a Gothic tracery; b – a bishop’s mitre; c – Hungarian King
Stephan I in a miniature in Képes Chronicle (latter half of the 14th century). Graph. J. Kuśnierz.
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dopodobnie przez M. Medgyesi – królewskiego
malarza herbów (Felczak 1983, 67). Wspomniana miniatura przedstawia króla Stefana, stojącego
z tarczą opatrzoną herbem i proporcem, z rysunkiem tegoż samego herbu z krzyżem patriarchalnym. Postać króla przedstawiona jest na tle litery S,
której zdobienie wewnętrzne przypomina styl zdobienia siekiery z Łucka (ryc. 3).
Na rysunku obecnym na żeleźcu siekiery
z Łucka stojący na wzgórzu krzyż (kojarzący się
z herbem Węgier – ryc. 3) zakończony jest u góry
płomieniście i otoczony punktowym ornamentem
mogącym oznaczać aurę. Mielibyśmy tu przedstawienie gorejącego krzyża. Płomień w symbolice chrześcijańskiej oznacza gorącą wiarę (Duch
Święty zstąpił na apostołów w postaci języków
ognia; Chrystus również jest przedstawiany z gorejącym sercem – Forstner 1990, 72-76). Motyw
gorejącego krzyża znany jest od czasów cesarza
Konstantyna Wielkiego, któremu według legendy
w proroczym śnie przed decydującą bitwą o Italię
w 312 r. ukazał się taki właśnie krzyż z greckim
napisem En touto nika znany w tradycji w wersji
łacińskiej jako In hoc signo vinces (Pod tym
znakiem zwyciężysz – Kopaliński 1988, 554-555).
Nad wyobrażeniem gorejącego krzyża dostrzec
można dość uproszczone przedstawienie infuły –
nakrycia głowy biskupów, infułatów i opatów zakładane podczas największych uroczystości kościelnych. Ornament na krawędziach żeleźca siekiery przypomina dwie wstążki, które są częściami
infuły (ryc. 3).
Ze względu na jasną i mocną symbolikę
chrześcijańską widoczną w ornamencie siekiery,
oznaczającej na pewno atrybut wysokiej godności, sprawę jej znalezienia się w Łucku należy
rozpatrzyć w kontekście historycznych wydarzeń związanych z miastem. Przede wszystkim
nasuwa się skojarzenie z faktem odbycia się tam
od 6 stycznia 1429 r. (przez 13 tygodni), wspomnianego już, ogólnoeuropejskiego zjazdu monarchów, w którym brali udział: król Polski –
Władysław II Jagiełło z królową Zofią, wielki
książę litewski – Witold, cesarz niemiecki i król
Węgier – Zygmunt Luksemburski z cesarzową,
król duński – Eryk VII, wielki książę moskiewski – Wasyl Wasyliewicz (zięć Witolda), wielki
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mistrz zakonu krzyżackiego – Russdorff, wielki mistrz kawalerów mieczowych – Zygfryd,
legat papieski, metropolita Rusi, chanowie Tatarów perekopskich i zawołżańskich, hospodar
Wołoszczyzny, książęta mazowieccy, pomorscy,
śląscy, twerscy i odojewscy oraz posłowie cesarza bizantyjskiego – Jana VIII Paleologa.
Przedmiotem obrad był projekt obrony przeciwko grożącej Europie potędze Imperium
Ottomańskiego. Papież Marcin V liczył na nawiązanie współdziałania cesarza Zygmunta
Luksemburskiego i króla Władysława Jagiełły
w krucjacie przeciwko czeskim husytom (Halecki 1939, 511). Szczególną uwagę należy
poświęcić osobie cesarza Zygmunta Luksemburskiego3, który przybył spóźniony (dopiero
23 stycznia). Władcy, jako cesarzowi rzymskiemu narodu niemieckiego i królowi Węgier,
towarzyszyli prałaci, książęta i panowie węgierscy oraz czescy. Zarówno król Władysław,
jak i książę litewski Witold wyjechali mu na
spotkanie na odległość mili, a przywitawszy
w obecności niezmierzonych tłumów, wprowadzili do miasta Łucka. Po przekroczeniu rzeki
Styr naprzeciw wyszły procesje katolickie, ruskie, ormiańskie i żydowskie, by przywitać cesarza (Jan Długosz 1985, 262-268). Niewykluczone, że właściciel topora-siekiery znalazł
się w orszaku cesarza Zygmunta – wśród osób
towarzyszących prałatom4. Mógł nim być któryś z wielmożów węgierskich. Wskazuje na to
symboliczny i uroczysty ornament inkrustowany srebrem: rysunek przypominający herb królestwa Węgier, gorejący krzyż jako znak krzewienia wiary i zwycięstwa5. Sposób i powód
znalezienia się siekiery w rzece Styr nieopodal
zamku w Łucku pozostaje niewyjaśniony. Być
może siekiera została zgubiona przez właściciela podczas kolejnej jego przeprawy przez
rzekę. Orszak cesarza Zygmunta, jak wspomniano wyżej, przybył mocno spóźniony i kwatery na zamku były zajęte. Jak pisze J. I. Kraszewski: Zamki oba, górny i niższy, dla królów
i książąt wyporządzono, także dom biskupi i inne
większe. Reszta, a mianowicie poczty panów szukać sobie musiały gospód w miasteczku i po
wsiach okolicznych (Kraszewski 1985, 204).

3 To właśnie Zygmunt Luksemburski wydał glejt nietykalności Janowi Husowi, który pojechał na sobór w Konstancji, by
przedstawić swoje poglądy na wiarę chrześcijańską. Mimo glejtu został osądzony i spalony na stosie (Halecki 1939, 508).
Zygmunt dążył do koronacji Witolda na króla Litwy, by tym samym zerwać unię polsko-litewską, czemu przeszkodził słynną
mową kardynał Zbigniew Oleśnicki (Gródecki, Zachorowski, Dąbrowski 1995, 321-323).
4 Górna część ornamentu w postaci rybiego pęcherza kojarzyć się może z infułą – nakryciem głowy biskupów, infułatów,
opatów – zakładaną podczas wielkich uroczystości kościelnych. Infuła posiada dwie opadające wstążki – na siekierze z Łucka
krawędzie żeleźca pokrywa ornament wstęgowy.
5 A pamiętać należy o ciągle świeżej sprawie spalenia na stosie Jana Husa, uznanego za heretyka, i o nadal trwających walkach
z husytami. Taka siekiera, z symbolami i zapewne poświęcona, musiała być groźną bronią przeciwko odstępcom od wiary.
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Reasumując, należy stwierdzić, że w świetle analizy formalnej wiązanie obecności ornamentowanej siekiery w Łucku ze zjazdem monarchów w 1429 r. jest prawdopodobne i może
wskazywać, że chronologia tego przedmiotu przypada na 1. połowę XV w.
Powyższe wnioski są na razie uzasadnioną
w miarę możliwości hipotezą. Hipoteza ma własny sposób bycia: żyje, dopóki jej nie zastąpi inna,
lepsza, i dobrze, jeśli się taka pojawi. Nikt jednak

nie tworzy hipotez na to, by upadały – przeciwnie,
mają one dopomagać i wiązać szczegóły w jedną
całość. To jeden z elementów postępu (Sczaniecki
1962, 16).
mgr Elena Birulina
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku
mgr Jerzy Kuśnierz
Muzeum Zamojskie w Zamościu
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ORNAMENTED AXE
FROM THE COLLECTION OF THE VOLHYNIA REGIONAL MUSEUM
IN LUTSK
Summary
In the early 90s of the 20th century an iron battleaxe
with silver-encrusted ornament was found in the Styr
River in Lutsk (Ukraine). The artefact was handed over
to the local Volhynia Regional Museum in 2004.
As for its type, the axe dates from the 13th – 14th c.
The iconograpghic sources specify its chronology for
13th – 16th c. The analysis of the ornament symbols

allows for concluding that the weapon comes from
the territory of mediaeval Hungary. It was brought to
Lutsk probably during the historic convention of
European monarchs in 1429. The meeting was attended
by Sigismundus of Luxembourg (King of Hungary)
and the Hungarian clergy and noblemen formed his
retinue.
Translated by Jacek Pająk

