
Elbląg jest jednym z najlepiej przebadanych Wśród nie publikowanych dotąd elbląskich 
archeologicznie miast Polski. Systematyczne ba- materiałów zainteresowanie bronioznawców wzbu-
dania wykopaliskowe na obszarze Starego Miasta dzić powinny zwłaszcza dwa niezwykłe zabytki 
rozpoczęte na początku l. 80. XX w. kontynu- – skórzane pokrowce na topory. Zostały one 
owano przez blisko 30 lat (Fonferek, Marcinkow- odkryte w wykopie XXX obejmującym działki 
ski, Sieńkowska 2012, 13-19; Nawrolska 2012, mieszczańskie usytuowane po wschodniej stro-
20-23). Położony na terenie państwa krzyżackie- nie stanowiącego część Starego Rynku Targu 
go w Prusach średniowieczny Elbląg był portem Chlebowego, południowej stronie ul. Rzeźnickiej 
hanzeatyckim, co zapewniało miastu wysoką po- i północnej ul. Świętego Ducha (ryc. 1). Futerały, 
zycję i zamożność, nie dziwi więc fakt, że w wy- podobnie jak gros pozostałych elbląskich znalezisk, 
niku prowadzonych badań pozyskano wiele jedy- odkryte zostały w latrynach. Datowanie warstw, 
nych w swoim rodzaju przedmiotów, będących z których pochodzą omawiane przedmioty, zo-

1pozostałością kultury materialnej wieków śred- stało  w  obu  przypadkach  określone  na  XV  w.
nich. Dzięki położeniu na silnie zawilgoconym Pierwszy z futerałów oznaczony jest nume-
terenie, powstały warunki sprzyjające zachowaniu rem inwentarzowym XXX/6136 (ryc. 2-5). Przed-
się przedmiotów organicznych. W Elblągu odkry- miot ten został wykonany z grubej na 4 mm, 
to liczne tekstylia, przedmioty drewniane, a także dość sztywnej skóry, najprawdopodobniej byd-
zdecydowanie przeważające pod względem iloś- lęcej. Zaopatrzony w klapę pokrowiec uszyto 
ciowym nad dwiema pozostałymi kategoriami – z dwóch kawałków skóry. Większy fragment to 
zabytki skórzane. Wybór kilkunastu spośród naj- cała tylna część futerału wraz z klapką oraz część 
ciekawszych elbląskich przedmiotów skórzanych przedniej odpowiadającej osłonie części obucho-
i ogólny zarys problematyki został zaprezentowany wej topora wraz z osadą (ryc. 4:a). Mniejszy 
w artykule M. Marcinkowskiego (Marcinkowski fragment jest przednią częścią futerału, ochrania-
2009, 167-192). Tekst ów, stanowiący w założeniu jącą ostrze topora i pozostały fragment toporzy-
przekrojową prezentację znalezisk, siłą rzeczy nie ska (ryc. 4:b). Wysokość przedmiotu wynosi 18 cm, 
przedstawia wszystkich interesujących znalezisk a jego maksymalna szerokość to 23 cm. Klapka 
skórzanych. ma lekko zaokrągloną krawędź, a jej wysokość 

Acta Militaria Mediaevalia X
Kraków – Sanok – Wrocław 2014, s. 191-202

Abstract:

A. Rybarczyk, P. Strzyż 2014, Medieval axe cases from excavations in Elbląg, AMM X:191-202

The article is about two leather axe cases from Elbląg. They were discovered in Trench XXX covering the area of burgesses’ 
parcels situated at the Bread Market, on the south side of ul. Rzeźnicka and the north side of ul. Świętego Ducha. The cases were 

thfound in latrines and come from layers dated to the 15  c. On the basis of the shape of the cases from Elbląg, it may be concluded 
that they were made for axes with a broad, bearded blade. These artefacts are certainly unique finds, even on a European scale. 
What is equally important is the fact that their state of preservation is perfect, which makes it possible to identify the production 
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ŚREDNIOWIECZNE POKROWCE NA TOPORY 
Z WYKOPALISK W ELBLĄGU

KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS

Anna Rybarczyk
Piotr Strzyż

1 Datowanie zostało określone przez dr. M. Marcinkowskiego z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, któremu 
chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazaną pomoc i życzliwość oraz udostępnienie zabytków do opracowania.



osiąga 5,5 cm. W klapce znajdują się dwa od- jakiegoś rozwiązania utrzymującego klapkę w od-
dalone od siebie o 1 cm otwory, przez które zo- powiednim położeniu, zapięcie było też oczy-
stał przeprowadzony rzemień służący do jej za- wiście sposobem na zapobieżenie wysunięciu 
mknięcia. Analogiczne dziurki zostały wykonane się topora z pokrowca. Drugim zabezpieczeniem 
też poniżej, w części odpowiadającej miejscu topora włożonego do futerału było wiązanie wi-
przejścia szyjki w osadę. Przez dolne otwory doczne w postaci skórzanego paska przeprowa-
przeprowadzono skórzany pasek tworzący pętel- dzonego przez nacięcia mieszczące się w części 
kę, przez którą można było zahaczyć znajdujący osłaniającej toporzysko, umieszczone w odległoś-
się nieco wyżej rzemień. Wspomniana wcześniej ci ok. 5,0-5,5 cm od dolnej krawędzi futerału. Sam 
grubość i idąca za tym sztywność skóry były na pasek mierzy od ok. 1 do 4 cm szerokości przy 
pewno elementami, które wymogły zastosowanie końcach i ok. 2 cm w części środkowej, a jego 
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Ryc. 1. Plan Starego Miasta w Elblągu z zaznaczonymi wykopami archeologicznymi i miejscem odkrycia pokrowców (wg Fonferek, Mar-
cinkowski, Sieńkowska 2012, fot. 3; oprac. A. Rybarczyk).

Fig. 1. Plan of the Old Town in Elbląg with market places of archaeological trenches and find places of the covers (after Fonferek, Marcinkowski, 
Sieńkowska 2012, fot. 3; elaborated by A. Rybarczyk).
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Ryc. 2. Pokrowiec na topór XXX/6136: a – przód, b – tył. Fot. A. Rybarczyk.

Fig. 2. Axe case XXX/6136: a – front, b – back. Photo by A. Rybarczyk.



długość wynosi ok. 51 cm. W szerszej części czenie poszczególnych elementów pokrowca. Ślady 
paska znajduje się nacięcie. Z dużym prawdopo- po szyciu są tu bardzo słabo widoczne, jednak 
dobieństwem można stwierdzić, że wiązanie to przy uważnej obserwacji zabytku można dostrzec 
mogło służyć także do mocowania broni przy dziurki w przekroju skóry i po jej lewej stro-
pasie lub odwieszania jej, gdy nie była używa- nie; jest to najprawdopodobniej ślad po zszyciu 
na. Część futerału osłaniająca toporzysko ma dwóch krawędzi skóry metodą na styk – bez 
wysokość ok. 6,5 cm, a pomiar jej szerokości uwidaczniania szwu na wierzchniej stronie przed-
sugeruje, że w pokrowcu można było przecho- miotu. Nieporównywalnie lepiej widoczne są ślady 
wywać przedmiot o trzonku, którego obwód nie po drugim szwie, za pomocą którego były złączone 
przekraczał 13 cm. Przez omawianą partię futera- ze sobą poszczególne części pokrowca, biegnącym 
łu, w jego przedniej części, przebiega pionowe łą- wzdłuż brzegów zabytku (ryc. 5). Na tylnej części 
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Ryc. 3. Pokrowiec na topór XXX/6136. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik.

Fig. 3. Axe case XXX/6136. Drawing by E. Wtorkiewicz-Marosik.



pokrowca, wzdłuż krawędzi odpowiadającej ostrzu powiadający ostrzu ma blisko 10 cm długości. 
żeleźca, znajdują się zachowane nici. Najlepiej Część futerału okrywająca trzonek mierzy 9,5 cm 
przetrwał szew leżący w dolnej części, na długości wysokości. W odległości ok. 2,5-3 cm od dolnej 
ok. 4 cm. Na podstawie obserwacji układu dziurek krawędzi pokrowca znajdują się nacięcia, przez 
po szwie, jak i pozostałych nici, można stwier- które pierwotnie przebiegał pasek ściągający. Po 
dzić, że pokrowiec zszyto za pomocą dwóch igieł, każdej stronie futerału znajdują się trzy nacięcia, 
używając ściegu przed igłą. Zachowane resztki w sumie jest ich sześć. Długość nacięć wynosi od 
nici pozwoliły na przeprowadzenie ich analizy. 2 do 3 cm, co daje także orientacyjne pojęcie 
Użyto w tym celu nici roślinnych – lnianych lub o szerokości brakującego paska. Szerokość rozło-
konopnych. Włókna lnu i konopi są w zasadzie żonego futerału mierzona w dolnej części wynosi 
nierozróżnialne w analizie mikroskopowej, dlatego 12,7 cm. Niewiele mniejsza, bo wynosząca 12,2 cm, 
nie można dokonać jednoznacznej interpretacji, jest szerokość tego samego miejsca mierzona jed-
z którym konkretnie surowcem mamy tu do czy- nak nie między krawędziami skóry, a pomiędzy 
nienia. Grubość nici wynosi 1,25 mm. W nici nie dziurkami szwu. Wartość ta jest o tyle interesują-
zaobserwowano wyraźnego skrętu włókien, miejs- ca, że wyznacza obwód toporzyska mieszczące-
cami widoczny jest słaby skręt prawostronny Z. go się w futerale. Niestety, na tym zabytku nie 

Drugi pokrowiec (ryc. 6-7), o numerze in- zachowały się żadne resztki nici, jednak na pod-
wentarzowym XXX/16420, wykonano z cieńszej stawie widocznych miejscami ich odcisków można 
i delikatniejszej skóry niż ta zastosowana w opi- przypuszczać, że w tym pokrowcu także zasto-
sanym powyżej zabytku. Inny jest też sam krój sowano wykonany z użyciem dwóch igieł ścieg 
futerału, choć zasada jego użytkowania nie ule- przed igłą. Ślady po szwie można znaleźć nie 
gła zmianie i także w tym przypadku topór był tylko po bokach futerału, ale także w jego górnej 
umieszczany w nim od góry, a szczelina wlotowa części. Górny brzeg w tylnej stronie pokrowca nosi 
najprawdopodobniej była zabezpieczona klapką, ślady szycia, po drugiej stronie natomiast można 
która nie przetrwała do naszych czasów. Zacho- zauważyć, że krawędź jest delikatnie podcięta. 
wana część pokrowca składa się z jednego, zło- Prawdopodobnie pierwotnie pokrowiec posiadał 
żonego na pół kawałka skóry. Złożenie to prze- doszytą do całości klapkę, która zabezpieczała 
biega w miejscu odpowiadającym linii obucha topór przed wysunięciem się z pokrowca i chro-
i toporzyska. Wysokość zabytku wynosi 15,3 cm, niła przed przedostaniem do wnętrza futerału za-
szerokość natomiast 16 cm. Brzeg futerału od- nieczyszczeń i wilgoci. Brak śladów mocowania 
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Ryc. 4. Pokrowiec na topór XXX/6136, schemat wykroju. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik.

Fig. 4. Axe case XXX/6136, scheme of pattern. Drawing by E. Wtorkiewicz-Marosik.



do pokrowca rzemienia lub paska służącego do czastą brodą oraz wyodrębnioną od dołu krótką 
przywiązania klapki może sugerować, że była ona osadą. Egzemplarze spełniające te kryteria zo-
po prostu wsuwana pod przednią górną krawędź stały zgrupowane przez M. Głoska w typie IX, 
pokrowca. Rozwiązanie takie może też być wy- jednym z najpopularniejszych wariantów na te-
jaśnieniem wspomnianego wcześniej lekkiego pod- renie ziem polskich. Zwykle uznaje się je za na-
cięcia  krawędzi  futerału. rzędzie gospodarcze (Głosek 1996, 40-41). Na 

Analiza kształtu omawianych futerałów z El- podstawie wymiarów futerału, odpowiadający mu 
bląga pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa niemal idealnie parametrami zabytek znamy z ba-
przyporządkować je do pierwotnie przeznaczonych dań zamku w Małej Nieszawce koło Torunia, 
im żeleźcy. Nie powinno ulegać wątpliwości, że z XIV – 1. połowy XV w. Długość tego żeleźca to 
większy z pokrowców (XXX/6136) dostosowany 21,6 cm przy szerokości ostrza 19,2 cm (ibidem, 87, 
był do okazu o szerokim, łukowatym ostrzu z koń- kat. 50, tabl. XVIII:E). Tylko nieznacznie mniejsze 

196 Anna Rybarczyk, Piotr Strzyż

Ryc. 5. Pokrowiec na topór XXX/6136, zbliżenie na zachowany fragment szwu. Fot. A. Rybarczyk.

Fig. 5. Axe case  XXX/6136, closeup of preserved part of the seam. Photo by A. Rybarczyk.



(dł. 19 oraz 21 cm przy szer. ostrza 17,7 cm) są dwa próbować łączyć również z zabytkami toporów 
egzemplarze z zamku Mirów koło Częstochowy, typu IX, a jako odpowiadające wymiarami ana-
przy czym większy z nich waży niemal 1,5 kg. logie żeleźcy przytoczyć odkrycia np. z reliktów 
Niestety, ich chronologia została jedynie ogólnie gródka rycerskiego w Plemiętach w ziemi cheł-
zakreślona od XIV-XV w. aż po stulecie XVIII mińskiej, spalonego być może w 1414 r. Z kilku 
(ibidem,  88,  kat.  55-56,  tabl.  XVIII:H,  XIX:A). odnalezionych tam okazów dwa charakteryzują 

Interpretacja mniejszego z pokrowców (XXX/ się długością 15 i 12,8 cm i szerokością ostrza 10 
16420) jest bardziej zróżnicowana. Można go i 7,8 cm (Głosek 1985, tabl. X:2; 1996, 89, kat. 71, 74; 
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Ryc. 6. Pokrowiec na topór XXX/16420: a – przód, b – futerał rozłożony. Fot. A. Rybarczyk.

Fig. 6. Axe case  XXX/16420: a – front, b – decomposed case. Photo by A. Rybarczyk.



Kola 1985, 149, tabl. XX:4) . Zbliżone wymiary określa się je jako narzędzia ciesielskie, w takim 
mają także okazy z: Wopławek koło Kętrzyna charakterze są bowiem najczęściej ukazywane. Nie 
(Głosek 1996, 92, kat. 112, tabl. XXI:B) oraz można jednak w tym przypadku wykluczyć, że 
Ostrówka w Opolu (Wachowski 1984, 16-17, mniejszy z futerałów prócz samego żeleźca chro-
ryc. 4:b; Głosek 1996, 88, kat. 58), oba datowa- nił także górną część toporzyska. Przy takiej ewen-
ne na XIII-XV w., czy inkrustowany mosiądzem tualności mógł on być z powodzeniem używany 
zabytek z Trzebnicy, pow. loco, pochodzący być do  przechowywania  toporów  typu  IX.
może z końca l. 20. XV w. (Marek 2008, 136, 172, Interpretacja przeznaczenia żeleźcy typu IX 
nr  22,  ryc.  179). i X wg M. Głoska wraz z przeznaczonymi im 

Przyglądając się jednak bliżej formie tego futerałami nie może być wszelako jednoznaczna. 
pokrowca, szczególną uwagę należy zwrócić na Zdobiony metalami kolorowymi oręż, jak np. wy-
osłonę osady, która swoją długością jest równa, mieniony okaz z Trzebnicy, zastosowany do obrób-
a nawet przekracza szerokość ostrza. Tego rodza- ki drewna szybko uległby zniszczeniu. W świetle 
ju żeleźce, charakteryzujące się właśnie wydłużo- rozważań nad funkcją opisanych wyżej zabytków 
ną osadą i prostym lub lekko łukowatym ostrzem i ich przynależnością do kategorii broni lub na-
M. Głosek umieścił w typie X (Głosek 1996, 43). rzędzi (gospodarczych lub ciesielskich) narzuca 
Trzy takie okazy znaleziono we wspomnianych się pytanie, czy elbląskie futerały były przezna-
Plemiętach, ale tylko jeden z nich swoimi rozmia- czone do przechowywania przydatnych w gos-
rami mógłby odpowiadać analizowanemu pokrow- podarstwie domowym siekier czy też mających 
cowi – długość 14,4 cm, szerokość ostrza 11 cm zastosowanie bojowe toporów. W poszukiwaniu 
(Głosek 1985, 101, tabl. IX:5; 1996, 89, kat. 68, odpowiedzi warto bliżej przyjrzeć się miejscu od-
tabl. XXIV:F). Z kolei w ruinach zamku w Bar- krycia omawianych przedmiotów. Zabytek XXX/ 
dzie na Śląsku znaleziono egzemplarz o długości 6136 zastał wykopany w obrębie działki 38 przy 
13,8 cm i szerokości ostrza 10,5 cm. Może być Targu Chlebowym, a XXX/16420 działki 32 przy 
on datowany na czasy przed zniszczeniem twier- ul. Świętego Ducha. Z opracowania socjotopo-
dzy przez wojska husyckie w 1428 r. (Głosek 1996, grafii średniowiecznego Elbląga R. Czai możemy 
84, kat. 1, tabl. XXIV:A; Marek 2008, 171, nr 1). dowiedzieć się, że w l. 1417-1435 były to parcele 
Osobiście bardziej skłanialibyśmy się do uznania zamieszkiwane przez osoby o umiarkowanym sta-
omawianego futerału jako pochodzącego od topo- tusie materialnym, należące do grupy mieszczan 
ra z długą osadą, czyli typu X wg M. Głoska. Na średnio zamożnych. Działka 32 przy ul. Świętego 
podstawie przedstawień ikonograficznych zwykle Ducha była zamieszkiwana przez browarników, 

2
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Ryc. 7. Pokrowiec na topór XXX/16420. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik.

Fig. 7. Axe case XXX/16420. Drawing by E. Wtorkiewicz-Marosik.

2 Interesujące jest, że te dwa okazy zaliczono do dwóch różnych kategorii zabytków: okaz większy M. Głosek uznał za topór, 
natomiast mniejszy z nich A. Kola włączył do grona narzędzi ciesielskich, tj. siekier.



dla działki 38, przy Targu Chlebowym, brak 
natomiast tak szczegółowych informacji (Czaja, 
1992, plan 5, 7). Jak wiemy, w państwie krzy-
żackim wszyscy mieszczanie posiadający dobra 
ziemskie, jak również właściciele nieruchomości 
położonych w obrębie murów miejskich zobo-
wiązani byli do ich obrony w razie zagrożenia 
militarnego. Bogatsi mieszczanie służyli w jeź-
dzie, natomiast cechy rzemieślnicze wystawiały 
raczej oddziały piesze (Nowakowski 1988, 66-67; 
Ptak 1997, 40-43). Jest więc wysoce prawdopo-
dobne, że obywatele ci w ramach swoich powin-
ności obronnych często zaopatrywali się w oręż, 
który mogliby wykorzystać zarówno w walce, 
jak i przy czynnościach związanych z życiem 
codziennym.

Pokrowce na topory są znaleziskami unika-
towymi – zabytki tego typu nie zachowały się 
w kolekcjach muzealnych, również źródła archeo-
logiczne są w tym względzie wyjątkowo ubogie. 
Nieliczne egzemplarze futerałów tego typu były 
dotychczas znane tylko z terenów Rosji. W No-
wogrodzie odkryto co najmniej dwa tego rodzaju 
zabytki. Pierwszy z nich (ryc. 8:a) może stanowić 
analogię do większego z pokrowców elbląskich. 
Charakteryzuje się on łukowato podciętą brodą 
oraz szerokim ostrzem. Podobieństw tych jest 
więcej, gdyż oba pokrowce mają dość zbliżony 
schemat konstrukcji – ze szwem biegnącym wzdłuż 
ostrza, na brodzie i szyjce, co powodowało, że 
broń była weń wkładana od góry. Omawiany za-
bytek nowogrodzki dopasowany był do topora o dłu-
gości ok. 14 cm i ostrzu szerokim na ok. 16 cm. 
Datowany jest na XIII w. (Khoroshev, Sorrokin 
1992, 128, fig. IV.20:30; Rybina 1992, 183, fig. 
V.8:6;  Kotowicz  2008,  454,  ryc.  4:1). 

Zdecydowanie odmienny charakter ma drugi 
z futerałów odkrytych w Nowogrodzie (ryc. 8:b). 
Przeznaczono go bowiem do okazu o węższym 
ostrzu, ze słabo zaznaczoną brodą. Futerał wy-
konano podobnie jak mniejszy z pokrowców el-
bląskich – z jednego kawałka skóry, zgiętego 
w połowie. W jego górnej części znajduje się 
klapka, którą po włożeniu topora zamykano i mo-
cowano skórzanym rzemykiem. Zarówno skraj 
klapy, jak i całego pokrowca był obszyty paskami 
skóry, złożonymi na pół. Na całej powierzchni 
zewnętrznej naszyto aplikacje z cienkiej skóry, 
ozdobione deseniem z krążków i zawijasów. Apli-
kacje te przymocowano nićmi, możliwe że bar-
wionymi, a szew przechodził pośrodku aplikacji. 
Topór był wkładany do pokrowca od góry, to-
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3 Dzięki pomocy Pani dr Aleksandry Pankiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która udostępniła nam 
kartę katalogową tego zabytku, możemy stwierdzić, że brak jest podstaw do uznania go za fragment pokrowca na topór. Jest to po 
prostu niecharakterystyczny fragment skóry.

a

b

c

d
0 10 cm

Ryc. 8. a – skórzany futerał na topór, Nowogród (wg Rybina 1992, 
fig. V.8); b – skórzany futerał na topór z aplikacjami, Nowogród 
(wg Изюмова 1959, рис. 10:1); c – skórzany futerał na topór, Mu-
zeum Etnografii i Przyrody Górnej Szorii; d – futerał na topór z kory 
brzozowej, Omskie Narodowe Muzeum Historyczno-Krajoznawcze 
(c-d – wg Бобров, Худяков 2008, рис. 100:3-4).

Fig. 8. a – leather axe case, Novgorod (after Rybina 1992, fig. V.8); 
b – leather axe case with decoration, Novgorod (after Изюмова 1959, 
рис. 10:1.); c – leather axe case, Museum of Etnography and Natural 
History of Gornaya Shoria; d – axe case of birch bark, Historical and 
Touring National Museum in Omsk (c-d – after Бобров, Худяков 
2008, рис. 100:3-4).

porzyskiem do dołu. Długość pokrowca wynosi 
30 cm, szerokość rękojeści 8,5 cm, szerokość 
futerału w części górnej to 20,5 cm, a szerokość 
ostrza 15 cm. Ponieważ w dolnej części pokrow-
ca widoczny jest szew, sugeruje to jego przezna-
czenie na cały oręż, tj. łącznie z toporzyskiem. 
Skłoniło to autorkę publikacji do uznania go za 
okaz bojowy (Изюмова 1959, 218, рис. 10:1; 
Michalak,  Wolanin  2008,  103,  ryc.  2:7). 

Na pozostałości po skórzanym pokrowcu 
na topór miano również natrafić podczas badań 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w reliktach 
budynku z 2. ćwierci – 1. połowy XI w. (Kaź-
mierczyk 1995, 105), jednak informacje te nie 

3potwierdziły się . Z dalszych analogii można po-
dać przykłady futerałów, wykonanych ze skóry 
oraz z kory brzozowej, znanych z etnograficznych 
zbiorów z terenu Środkowej Azji (ryc. 8:c-d). Są 
one znacznie młodsze, pochodzą bowiem z XIX 
stulecia  (Бобров,  Худяков  2008,  рис.  100:3-4).



Przypuszcza się, gdyż nie zostało to jak do- 3354-3391, 3403-3405; Harjula 2005; Michalak, 
tąd dowodnie potwierdzone, że pokrowce na to- Wolanin 2008, 101-111, ryc. 2-3, 5; Wywrot-Wysz-
pory wykonywano również z tkanin. W mate- kowska 2008, 79-81, XXXIX-XL; Marcinkowski 
riałach z terenu Polski zmineralizowane ślady 2009, 172, ryc. 31; Kowalska, 2010, 115-121, 
tekstyliów na żeleźcach odkryto m.in. na cmen- ryc. 75 – tam dalsza literatura). Skórzane futerały, 
tarzyskach w Lubieniu, pow. piotrkowski oraz zazwyczaj starannie zdobione wykorzystywane 
Pniu, pow. bydgoski, nie można jednak bezsprzecz- były także dla ochrony przedmiotów o prze-
nie rozstrzygnąć, czy nie są to pozostałości stro- znaczeniu dalekim od militarnego, np. tabliczek 
ju lub całunu zmarłego (Drozd, Janowski 2007, woskowych, szklanic, grzebieni, nożyczek, skła-
163; Kurasiński, Skóra 2012, 340). Resztki tka- danych łyżek i okularów (Rybina 1992, 183, 
nin na toporach rejestrowano także na takich fig. 5.8; Goubitz 2009, 85-106). Nie dziwi więc 
cmentarzyskach kurhanowych z terenu Rusi, jak użycie tego materiału także dla sporządzenia osło-
Gnëzdovo czy Levinki (Алешковский 1960, 77, ny dla topora. Zastanowić się można jedynie nad 
przyp. 56; Kotowicz 2008, 454) oraz Czernewicz kwestią popularności tego typu pokrowców w wie-
(Černeeviči) na Białorusi (Cehak-Hołubowiczowa kach średnich. Czy nasza słaba znajomość tych 
1948, 427, tabl. LXXVIII:3; Kotowicz 2008, 454, przedmiotów wynika z tego, że były one bardzo 
ryc.  4:2). rzadko wykorzystywane i stanowiły swego ro-

O futerałach na broń można także odnaleźć dzaju unikat, czy może jest to tylko kwestia bazy 
informacje w źródłach pisanych. Pokrowce na źródłowej? Wydaje się, że odpowiedź leży gdzieś 
włócznie wymienione są w księdze wydatków pośrodku. Na pewno futerały osłaniające broń 
Malborka pod 1409 r.: item 12 sol. vor 4 sper- były akcesoriami bardzo użytecznymi, przydatnymi 
und glefenyefuter zu machen (MT 1896, 546; zwłaszcza w podróży lub w czasie, kiedy broń 
Nowakowski 1980, 119). Z tego samego roku pozostawała dłuższy czas nieużywana, chroniąc ją 
pochodzi informacja o malborskich pokrowcach przed zgubnym działaniem wilgoci. Z drugiej 
na kusze. Nie wymieniono co prawda materiału, strony dyskusyjna może być wartość sznurowa-
z jakiego je wykonano, ale były one barwione, nych futerałów w warunkach bojowych, kiedy 
m.in. na czarno oraz zielono: 14 armbrosten mit istotny jest szybki i łatwy dostęp do oręża. Nie 
schonen dachen, 4 mit swarczen dachen, 42 mit można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 
groen dachen (MAB 1911, 145; Nowakowski czy każdy topór w średniowieczu miał futerał 
1980,  124). – przypuszczalnie jednak pokrowce te nie były 

Skóra była w wiekach średnich surowcem przedmiotami tak wyjątkowymi, jak można są-
niezmiernie chętnie wykorzystywanym do pro- dzić na podstawie częstotliwości ich odkrywania 
dukcji uzbrojenia i oporządzenia wojownika, ale w materiale archeologicznym. Wydaje się, że po-
elementy te rzadko mają możliwość zachować szerzenie wiedzy o tych zabytkach jest kwestią 
się do naszych czasów w dobrym stanie, stąd czasu i opracowywania kolejnych partii zabyt-
też nieliczne znaleziska tego rodzaju, skupiają- ków z materiałów organicznych odkrywanych na 
ce na sobie uwagę odkrywców. Ze skór różnych różnych  średniowiecznych  stanowiskach. 
zwierząt wykonywano cały szereg pokrowców dla 
różnych rodzajów uzbrojenia czy przedmiotów mgr Anna Rybarczyk
użytkowych. Znamy więc pochwy na miecze Instytut Archeologii i Etnologii
(np. Gdańsk, Kołobrzeg, York), szable (Elbląg), Polskiej Akademii Nauk
puginały i noże (m.in. Kołobrzeg, Szczecin, Lon- Łódź
dyn, Turku), kołczany na strzały i bełty broni 
miotającej (Kołobrzeg, Warszawa), a także czę- dr Piotr Strzyż
ści uzbrojenia ochronnego (Wrocław, York) czy Instytut Archeologii i Etnologii
elementy rzędu końskiego (Cowgill, de Neergaard, Polskiej Akademii Nauk
Griffiths 1987; Mould, Carlisle, Cameron 2003, Łódź
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Elbląg is one of the archaeologically best studied case and protecting it from damage. Both cases were 
cities in Poland. Systematic research in the area of used in the same manner – the axe was put into them 
the Old Town has been carried out since the 1980s. from the top and the opening was protected with 
During the research, many textile, wooden and leather a  flap.
artefacts have been found. Among the so far unpublished On the basis of the analysis of the shape of the 
materials from Elbląg, two very well-preserved leather discussed cases from Elbląg, it may be concluded that 
axe cases seem particularly interesting. They were found in all likelihood they were meant to protect the axe 
in Trench XXX in the area of Parcel 38 at the Bread heads with a broad bearded blade, corresponding to 
Market and of Parcel 32 at ul. Św. Ducha. At the Types IX and X in M. Głosek’s classification of late 

thbeginning of the 15  c., the parcels were inhabited medieval  blunt  weapons. 
by moderately rich people. Parcel 32 at Św. Ducha The cases described above are certainly unique 
Street was inhabited by brewers. The cases were found finds on a European scale and the only known analogies 

th th thin  latrines  and  come  from  layers  dated  to  the  15  c. are items from Novgorod, dated to the 13  and 15  c. 
The first case is marked with inventory number In the Middle Ages, leather was very often used to 

XXX/6136. It was made of two fragments of thick produce arms, armour and warrior’s equipment. Thus, 
leather, sewn together with linen or hemp thread. The it is not surprising that it was used to manufacture 
height of the item is 18 cm and the maximum width is the axe head cases as well. What is puzzling is their 
23 cm. The case was tied with a leather strap passing uniqueness. Unfortunately, we do not know whether the 
through slits in the part covering the haft. The tie items were really rarely used or it is just a question of 
may have been used both to attach the weapon to the identifying them in the source base. It seems that cases 
belt and to hang it up when it was not being used. The covering weapons were very useful, especially when 
other case with inventory number XXX/16420 was travelling or when they were not used for a long time. 
made of thinner leather than the first case. The cut of Moreover, it is uncertain whether each axe in the Middle 
the case is also different. It is made of one piece of Ages had its case, but one may suppose that they were 
leather folded along the butt-haft line. The height of not as uncommon as it might be concluded from their 
the artefact is 15.3 cm and the width is 16 cm. The occurrence in archaeological material. It seems that 
edge of the case that corresponds to the blade is nearly our knowledge of these items will broaden with time 
10 cm long. Along the lower edge of the case, there and examination of new artefacts made from organic 
are slits, originally passed through by a drawstring. This materials  discovered  at  various  medieval  sites.
case was also probably fitted with a flap sewn to the 
main part, preventing the axe from slipping out of the Translated by Grzegorz Żabiński
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MEDIEVAL AXE CASES 
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