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Abstract: A bronze sword scabbard chape was discovered 
in 2015 on the surface of an arable field in the locality of 
Tuczapy (Lubelskie Voivodeship). The find was handed 
over to the collection of the Janusz Peter Regional Museum 
in Tomaszów Lubelski. The chape belongs to a group 
of cast artefacts of Subtype Va in the classification of 
V. Kazakevičius. Similar fittings are first of all known 
from Balt territories, where they originated and were 

th thmainly manufactured from the 11  to the 13  centuries. 
However, their concentration in the territory of Halych-
Volodymyr Ruthenia seems to suggest that they were 
also manufactured in the western borderlands of early 
medieval Ruthenia. This is because Tuczapy is situated 

in close proximity of the well-known early medieval 
stronghold centre, that is, Czerwień, which is located 
within  the  present-day  village  of  Czermno.
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W 2016 r. do zbiorów działu archeologii Muzeum 
Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubel-
skim trafił cenny zabytek wczesnośredniowieczny – 
brązowy trzewik pochwy miecza. Przedmiot ten zo-
stał znaleziony w sierpniu 2015 r. na polu ornym 
zlokalizowanym po prawej stronie drogi Zubowice– 
Swaryczów, pod lasem, na terenie miejscowości Tuczapy 
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(gm. Komarów-Osada, pow. zamojski, woj. lubelskie). 
Zabytek leżał na powierzchni oraniny. Znalazca, zaintry-
gowany tak niecodziennym odkryciem, obszedł starannie 
całe pole, ale nie udało mu się znaleźć innych zabytków. 
Kwerenda archiwalna pozwoliła ustalić, iż w miejscu 
odkrycia znajduje się stanowisko archeologiczne ze 
śladami osadnictwa z okresu neolitu, epoki brązu i śre-
dniowiecza, które oznaczono jako Tuczapy, stan. 19 
(AZP 90-91/210). Znaleziska dokonano niecałe 10 km 
na zachód od znanego kompleksu grodowego w Czerm-
nie,  identyfikowanego  z  latopisowym  Czerwieniem.

Trzewik wykonany został techniką odlewu i za-
chował się w dobrym stanie. Okucie jest masywne, 
lecz smukłe i silnie, ostrołukowo zwęża się ku pod-
stawie, która zwieńczona jest wyodrębnionym guz-
kiem. U wlotu trzewika znajdują się trzy – dwa bocz-

ne i jeden centralny, częściowo zdeformowane – 
występy. Ten ostatni, najwyższy, przybiera kształt 
palmety. Obie licowe płaszczyzny trzewika pokrywa 
bardzo podobny, acz nie identyczny, wklęsły, syme-
tryczny ornament złożony w zamierzeniu z dwóch 
rombów wpisanych w łuki i esownice1. Okucie mie-
rzy 53 mm wysokości, jego maksymalna zachowana 
szerokość wynosi 35 mm, a grubość – 18 mm. Gru-
bość ścianek trzewika mieści się pomiędzy 3 a 5 mm, 
a  zachowany  ciężar  wynosi  60  g. 

Omawiany zabytek z Tuczap należy do grupy li-
tych okazów z trzema występami w partii górnej zdo-
bionych ornamentem geometrycznym, które Vytautas 
Kazakevičius włączył do swego podtypu Va (Kaza-
kevičius 1998, 307-308). W literaturze przedmiotu ge-
nezę takich trzewików wiąże się głównie z terenami 

Ryc. 1. Tuczapy, pow. zamojski, woj. lubelskie. Brązowy trzewik pochwy miecza. Fot. M. Kaczmarek; rys. P. N. Kotowicz i A. Sabat. 

Fig. 1. Tuczapy, Zamość District, Lubelskie voivodeship. Bronze sword scabbard chape. Photo by M. Kaczmarek; drawing by P. N. Kotowicz 
i A. Sabat. 

0 3 cm

1 Dolne romby zostały silnie zeschematyzowane.
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bałtyjskimi, chociaż nie jest wykluczone, iż warsztaty 
je wytwarzające znajdowały się także na terenie Rusi 
(Janowski 2006, 37-38). Generalnie uważa się, iż wy-
stępowały one przy pochwach mieczowych od XI po 
XIII w., na co wskazują głównie zabytki odkryte na 
terenach bałtyjskich i Białorusi (Janowski, Szczepań-
ski 2018, 419-420). Z terenu dzisiejszej Polski znamy 
przynajmniej 13 okazów tej odmiany, w większości są 
to jednak znaleziska przypadkowe (ibidem, 418-419 – 
tam literatura). Przynajmniej osiem egzemplarzy pod-
typu Va odkryto również na sąsiednich terenach 
zachodniej Ukrainy (por. Liwoch 2008, kat. 4 i 9, 
ryc. 9:2,4a-4b; Ters’kyĭ 2013, 10-12, ris. 4:2-3,5-10). 
Najbliższymi analogiami do omawianego zabytku 
pod względem ornamentyki są trzewiki odkryte 
w: Myślęcinie, pow. elbląski (Janowski 2006, kat. 12, 
ryc. 11:7), Pułtusku, pow. loco (ibidem, kat. 15-16, 
ryc. 11:5-6), Równinie Górnej, pow. kętrzyński (Dmo-
chowski, Wrzesiński 2007), Czermnie, pow. tyszo-
wiecki (Bagińska, Piotrowski, Wołoszyn 2012, tabl. 
II.11.2) oraz Darłowie, pow. sławieński (Janowski, 
Szczepański 2018, ryc. 6:3). Niestety, tylko trzewiki 
z Pułtuska mają dobrze udokumentowaną stratygra-
fią chronologię pozwalającą datować je od l. 30. 
XIII w. po 1368 r. (Janowski 2006, 38). Okaz odkryty 
przy pomocy wykrywacza metali w warstwie humusu 

na majdanie grodziska w Czermnie można datować, 
jak większość pochodzących z tego stanowiska zabyt-
ków, na XI-XIII w. (Janowski, Szczepański 2018, 419 
i przyp. 20). Podobnie ma się sprawa z drugim z za-
bytków podtypu Va z majdanu grodziska w Czermnie 
odkrytym w trakcie prac wykopaliskowych w 1979 r. 
(Wołoszyn et al. 2018, 209, ryc. 3), który jednak róż-
ni się stylistyką zdobienia od omawianego okazu. Na 
koniec XII i pierwszą połowę XIII stulecia datować 
należy okaz tego podtypu (ale również z innym 
motywem zdobniczym) odkryty w obiekcie miesz-
kalnym nr 15 na grodzisku w Dorogobužu, obw. 
równieński na Ukrainie (Liwoch 2008, kat. 4). Jak 
słusznie uznają autorzy publikacji dotyczącej trzewika 
z Gardzienia koło Iławy – Andrzej Janowski i Łukasz 
Szczepański – trudno obecnie próbować zawęzić da-
towanie omawianego podtypu trzewików (Janowski, 
Szczepański 2018, 419). Zatem, podobnie jak nasi po-
przednicy, datujemy okucie z Tuczap szeroko, na XI-
XIII w. Czy fakt wystąpienia aż trzech zabytków 
podtypu Va w okolicach Czermna świadczyć może 
o jego lokalnej produkcji na zachodnich obrzeżach 
Rusi Halicko-Włodzimierskiej? Nie jest to wyklu-
czone, zwłaszcza że jak wspomniano, na jej terenie 
zarejestrowano znaczne skupienie okuć tej odmiany. 
Problem  ten  wymaga  jednak  dalszych  badań.
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