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XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty

a. Wprowadzenie

Skórnictwo jest jednym z najstarszych działów 
rzemiosła, zajmującym się zarówno wyprawą skór 
zwierzęcych, jak i wytwarzaniem z nich wyrobów 
o zróżnicowanym asortymencie (Turnau 1983, s. 7). 
Początkowo produkcja miała charakter niezorganizo-
wany, który można nazwać etapem działalności prze-
drzemieślniczej, prowadzonej w ramach własnego go-
spodarstwa domowego. Później, zapewne na przełomie 
X i XI w., zaistniały warunki umożliwiające wytwarza-
nie określonych artykułów na potrzeby różnych grup 
społecznych i lokalnych rynków zbytu (Samsonowicz 
1982, s. 135–206). Rozwój miast i gospodarki towaro-
wo–pieniężnej oraz rosnący popyt na wyroby skórza-
ne przyczyniły się do powstania licznych specjalności 
skórniczych. We Wrocławiu co najmniej od 1273 r. ist-
niały korporacje zawodowe, zrzeszające przedstawicieli 
tej samej lub pokrewnej specjalności (Goliński 1991, 
s. 34–36, 62–69; 1997, tab. 120). W większości cechów 
istniał sformalizowany system kształcenia kadr, a dro-
ga do uzyskania tytułu mistrza była długa i kosztowna 
(Heck 1978, s. 94–95; Wiesiołowski 1982, s. 68–75).

W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że 
poszczególne zawody skórnicze wyodrębniły się z jed-
nej grupy określanej często w archiwaliach wspólnym 
terminem sutores (szewcy), która początkowo oprócz 

wyrobu obuwia zajmowała się garbarstwem, szyciem 
odzieży i galanterii skórzanej oraz naprawą wyrobów 
skórzanych. O związku czynności wyprawy skór z prze-
twórstwem świadczą nie tylko wyniki badań archeolo-
gicznych, ale również odnotowane w źródłach pisanych 
liczne spory kompetencyjne pomiędzy szewcami a gar-
barzami, szewcami a łataczami, czy też innymi branża-
mi skórniczymi (Zaleski 1932, s. 9–11; Bogucka 1962, 
s. 137, przyp. 101; Heck 1978a, s. 61; Samsonowicz 
1982, s. 156–157, 205–206; Goliński 1991, s. 69–71; 
Buśko 1999b, s. 94; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 134). 
Według Aleksandra V. Kurbatova zróżnicowanie nazw 
rzemieślników skórników w tekstach staroruskich nie 
oznacza jeszcze podziału rzemiosł skórniczych na wą-
skie specjalizacje, lecz wskazuje jedynie na zwykłe za-
jęcia związane z różnymi etapami obróbki skór. Badacz 
uważa, że w okresie rzemiosła „przedprofesjonalnego” 
wyprawa skór i szycie z nich wyrobów były związane 
z jednym i tym samym rzemieślnikiem (Kurbatov 
2011). Reasumując, można stwierdzić, że podziały spe-
cjalizacyjne w skórnictwie zachodziły nie tylko pod ką-
tem wyodrębnienia różnych etapów produkcyjnych, ale 
również pod względem asortymentu wyrobów, których 
wytwarzaniem zajmowali się wykwalifikowani rze-
mieślnicy. Bogate nazewnictwo zawodów w omawianej 
branży wynika z uniwersalności surowca skórzanego 
i zapotrzebowania rynku na wielorakie artykuły skó-
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rzane. W średniowieczu ze skóry wyrabiano odzież 
(kaftany, rękawice, nakrycia głowy, fartuchy, spodnie), 
obuwie, artykuły kaletnicze (pasy, rzemienie, sakiewki, 
torby, kaletki, pochwy, futerały, sajdaki, kołczany), ry-
marsko-siodlarskie (uprząż, siodła, oporządzenie jeź-
dzieckie), a także przedmioty związane z transportem, 
wojskowością, wystrojem wnętrz i innymi dziedzinami 
życia (nakrycia na wozy, namioty, pojemniki na napoje, 
uzbrojenie ochronne – osłony tułowia, nóg i rąk – wy-
ściółki hełmów, obicia mebli, oprawy ksiąg i dokumen-
tów, pergaminy, miechy, instrumenty muzyczne – np. 
bębny – a także obroże dla psów, kapturki dla sokołów, 
piłki, proce itd.) (por. Kowalska 2009a, s. 198; Goliński 
1990a, s. 5–17).

Wytwórczość skórnicza w średniowiecznym Wroc-
ławiu poświadczona jest przez źródła pisane i archeolo-
giczne. Istotnych danych dostarczają również nazwy 
ulic, bram i innych obiektów (archiwalne i istniejące do 
dnia dzisiejszego) wywodzące się od zawodów zwią-
zanych z obróbką skóry (Goliński 1997; Badura et al. 
2008). Przykładem mogą być badania archeologiczne 
w ul. Szewskiej we Wrocławiu, których wyniki potwier-
dziły ustalenia historyków o rzemieślniczym charak-
terze ulicy i jej związku z zawodem szewca (Goliński 
1997, s. 486, plan 25; s. 503; Konczewska 2009).

Celem opracowania jest próba rekonstrukcji dzia-
łalności skórników w XII–XV-wiecznym Wrocławiu 
na przykładzie zabytków odkrytych w trakcie badań 
wykopaliskowych na placu Nowy Targ. Podczas badań 
archeologicznych prowadzonych w latach 2010–2012 
pozyskano bardzo bogaty zbiór zabytków skórzanych, 
obejmujący ok. 60 tys. przedmiotów, z czego konser-
wacji poddano 26,6% zbioru (16 tys. egzemplarzy). 
Pozostałą część, mniej wartościową poznawczo, umyto 
i zabezpieczono przed degradacją. Wśród wyrobów naj-
liczniej reprezentowane były: obuwie i jego elementy, 
w dalszej kolejności pochewki na noże i pochwy broni 
białej, rękawice, sakiewki, pasy i rzemienie o różnorod-
nej funkcji oraz aplikacje i łaty. Odnotowano również 
fragmenty kaletek, kaftanów, elementy skórzane cepów, 
piłki, krążki, obrożę dla psa nabijaną ćwiekami i futerał 
na tabliczki woskowe. Największą grupę tworzą odpady 

skórzane i fragmenty przedmiotów niezidentyfikowa-
nych. Z produkcją garbarską i szewską związane były 
narzędzia: noże, szydła, nożyce, igły, naparstki i osełki, 
licznie występujące na omawianym stanowisku. Miały 
one uniwersalne zastosowanie, dlatego trudno określić 
ich pierwotną funkcję. Poszczególne kategorie zabyt-
ków były przedmiotem oddzielnych analiz publikowa-
nych w tym tomie. Noże i pochewki do noży zostały 
opracowane przez Katarzynę Wieczorek-Kańczurę 
i Jakuba Szajta (rozdz. V.4.b); pochwy broni białej i skó-
rzane elementy uzbrojenia przez Lecha Marka (rozdz. 
VIII); części pasa, sakiewki i kaletki przez Jakuba Sa-
wickiego (rozdz. XIII); zabawki skórzane przez Izabelę 
Gomułkę (rozdz. XVII), a obuwie, rękawice i kaftany 
przez piszącą te słowa. Osełki omówili Ewa Lisowska 
i Piotr Gunia (rozdz. XVIII). Opracowanie obroży dla 
psa ukazało się drukiem w 2013 r. (Matóg 2013), rok 
później opublikowano wyjątkowy zabytek, jakim jest 
niewątpliwie futerał z tabliczkami woskowymi (Wa-
chowski 2013, s. 67). Ekspertyzę gatunkową i jakościo-
wą zabytków skórzanych przeprowadziła dr Teresa Ra-
dek. Analizy metalograficzne elementów oraz powłok 
malarskich występujących na artefaktach skórzanych 
wykonała dr inż. Beata Miazga.

b. Rzemiosła skórnicze w świetle źródeł pisanych

Najstarsze źródła pisane dotyczące rzemiosł skór-
niczych we Wrocławiu pochodzą z 2. poł. XIII w. 
W dokumencie z 28 września 1273 r. jest mowa o bliżej 
nieokreślonej liczbie ław obuwniczych, na których bu-
dowę ku pożytkowi miasta zezwolił książę Henryk IV, 
oraz o nadanych miastu przez władcę opłatach za przy-
jęcie do cechu, zwane inonghe (Goliński 1991, s. 34–
35). Jest to bezpośredni dowód istnienia we Wrocławiu 
organizacji cechowych. Wspomniany akt nie precyzuje 
daty ich powołania w mieście, ale zdaje się sugerować 
istnienie korporacji zawodowych już wcześniej, a znor-
malizowanie wysokości opłat do maksymalnie 3 wiar-
dunków może świadczyć o już wykształconym ustroju 
wewnętrznym tego typu organizacji (Goliński 1991, 
s. 34–35). Bodźcem przyspieszającym powstawanie or-
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ganizacji zawodowych mieszczan było pojawienie się 
uprzywilejowanych stanowisk sprzedaży. w ściśle limi-
towanej liczbie, oraz licznych przywilejów o charakte-
rze monopolistycznym dla rzemiosła i handlu (prawo 
mili, prawo składu, przepisy cechowe). Kramy szewców 
wymienia dokument z 1290 r., a czynsz z ich urządzeń 
handlowych odnotowywany jest od 1299 r. (Goliński 
1991, s. 33; 1997, s. 25).

O podziale garbarzy na biało- i czerwonoskórni-
ków informuje zapis w księdze rachunków miejskich 
Henricus pauper z 1299 r., dotyczący opłaty za przyjęcie 
do cechu od białoskórników, w wysokości 2 grzywien 
(CDS Grünhagen, s. 1). Obydwa cechy wymienione 
są w najstarszych statutach organizacji cechowych, 
których spis pochodzi z przełomu XIII i XIV w. (BU 
1870, nr 68; Goliński 1991, s. 62–63). W dokumencie 
tym wśród 29 artykułów odpowiadających takiej samej 
liczbie zawodów obok wspomnianych już garbarzy po-
jawiają się także kuśnierze, szewcy, siodlarze, wytwórcy 
sakw (kaletnicy) i igielników, rękawicznicy, rymarze 
i paśnicy. W omawianym źródle pominięto łataczy 
(renovatores) obuwia, chociaż jako specjalizacja wy-
odrębnili się najpóźniej około połowy XIII w., za czym 
przemawia dokument kończący spór z szewcami wy-
stawiony 22 stycznia 1303 r. (BU 1870, nr 74; Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 266–267). Na mocy zawartej 
ugody ograniczono kompetencje łataczy do renowacji 
i naprawy zużytego obuwia. W celu zapewnienia egzy-
stencji szewcom wrocławskim zakazano łataczom wy-
robu nowego obuwia, a także określono sposób repe-
racji obuwia zniszczonego. Nie mogli oni stosować łat 
gęściej niż na odległość dwóch palców jedna od drugiej 
(Heck 1978a, s. 61). Łataczom wrocławskim nie wolno 
było również ozdabiać obuwia czerwonymi rzemykami. 
Swoimi towarami mogli handlować na stołach przez 
cztery dowolnie wybrane tygodnie w roku. Na ewen-
tualne przedłużenie sprzedaży potrzebna była zgoda 
szewców, sprzedaż obnośną natomiast mogli prowa-
dzić w dni targowe, konkretnie w czwartki, z wyłącze-
niem dni świątecznych. Podział na pracownie i miejsce 
zbytu miał zapewne ułatwić kontrolę nad przestrzega-
niem ograniczeń produkcyjnych. Ważnym punktem 

omawianego dokumentu jest określenie wielkości ce-
chu łataczy. Każdy z 20 majstrów mógł zatrudniać po 
dwóch czeladników, w tym jednego „małego”, czyli za-
pewne ucznia. Mateusz Goliński sądzi, że liczba łataczy 
została ograniczona do tego stanu (przed 1303 r. mogło 
ich być więcej niż 20), albowiem rozbudowa konkuren-
cyjnego cechu nie leżała w interesie szewców (BU 1870, 
nr 74; Goliński 1991, s. 69–71). W wyniku ugody szew-
cy uzyskali wyłączne prawo do wyrobu nowego obuwia. 
We wspomnianym już najstarszym wykazie organizacji 
cechowych odnotowano, że każdy mistrz posiadający 
obuwie na zbyt powinien dysponować stałą ławą (BU 
1870, nr 68, art. 9, p. 6). Oddzielenie miejsc produkcji 
od miejsc sprzedaży umożliwiało konsumentom pełny 
przegląd asortymentu wyrobów szewskich wystawio-
nych na ławach oraz porównanie cen i jakości (Goliń-
ski 1991, s. 70–71). Nasuwa się pytanie, czy sprzedaż 
poza ławami była powszechnie tolerowana, z uwagi na 
zwyczaj szycia obuwia na indywidualne zamówienie 
nabywcy. Asortyment wyrobów szewskich był bardzo 
różnorodny. Analizując cenniki, dostrzega się podział 
obuwia według przeznaczenia, fasonu, surowca i ja-
kości (por. Zaleski 1932, s. 16, 22–24; Turska 1987, s. 
141, 215; Szwagrzyk 1990, s. 58–68). Prawdopodobnie 
w XIV w. pojawiają się we Wrocławiu wytwórcy paty-
nek (tryppynmecher), uznani jednak przez Mateusza 
Golińskiego za przedstawicieli rzemiosł tekstylnych 
(por. Mendl 1929; Goliński 1997, s. 452), chociaż we-
dług mnie należy ich łączyć z wytwórcami patynek – 
obuwia ochronnego na drewnianych, rzadziej skórza-
nych podeszwach, co sugeruje nazwa zawodu zapisana 
w spisie podatkowym z 1403 r. (trippen – chodaki).

Skórnicy, posługując się różnymi technikami wy-
prawy skóry, otrzymywali surowiec o zróżnicowanych 
walorach użytkowo-technicznych. Białoskórnicy (cer-
dones albis) stosowali wyprawę mineralną, w wyniku 
której otrzymywali skóry delikatne i elastyczne, o ja-
snej barwie, przeznaczone do wyrobu raczej luksuso-
wych wyrobów. W dotyczącym ich artykule 25 „iura 
omnium mechanicorum et operariorum ciuitati Wra-
tizlauie”, zawartym w najstarszych statutach organiza-
cji cechowych, których spis pochodzi z przełomu XIII 
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i XIV w. (BU 1870, nr 68; Goliński 1991, s. 62–63), 
mowa tylko o skórach owczych (BU 1870, nr 68, art. 
25, p. 1 i 3). Czerwonoskórnicy natomiast (cerdones 
ruffis) garbowali skóry metodą roślinną, stosując korę 
dębową, świerkową i brzozową. W poświęconym czer-
wonoskórnikom artykule 11 pojawia się wzmianka 
o skórach zamszowych lub irchowych, które jak wie-
my, otrzymywano metodą garbowania tłuszczowego. 
W tekście przepisów użyto sprzecznych ze sobą sfor-
mułowań, łacińskiego słowa „aluta”, oznaczającego 
zamsz, i – jako odpowiadającego mu terminu – nie-
mieckiego wyrazu „lo”, a więc Lohe w znaczeniu „roz-
drobniona kora”, „dębnica garbarska” (BU 1870, 68, art. 
11, p. 2). Nie wiemy, czy doszło do omyłki pisarskiej, 
wynikającej z nieznajomości terminologii technicznej 
garbarstwa, czy może chodziło o wyrób garbarski albo 
środek do wyprawy roślinnej (Goliński 1991, s. 67–68). 
Wreszcie czy możliwe było stosowanie przez czerwo-
noskórników różnych sposobów wyprawy skór? Nie-
wykluczone, że znana im była wyprawa „węgierska” 
(hongroyeur), polegająca na garbowaniu dużych skór 
bydlęcych ałunem glinowym utrwalanym rozgrzanym 
tłuszczem. Ten typ wyprawy był zbliżony do zamszow-
nictwa czy rymarstwa, a skóry uzyskiwane tą metodą 
były elastyczne i nadawały się na wierzchy obuwiowe 
oraz wyroby rymarskie (Turnau 1975, s. 109–110). 
Przygotowaniem surowca futrzarskiego zajmowali się 
kuśnierze (pellifices) – grupa mocno zróżnicowana 
wewnętrznie, o kompetencjach zazwyczaj niekolidują-
cych z innymi profesjami. Zajmowali się oni zarówno 
wyprawą, farbowaniem i zbytem skór futerkowych, jak 
i szyciem z nich nowej odzieży oraz naprawą i sprzeda-
żą używanej. Możliwe, że najbogatsi z grona kuśnierzy 
trudnili się pośrednictwem w dalekosiężnym handlu 
futrami. Wyrób pergaminów był domeną pergamini-
stów (permynter). We Wrocławiu już w 1349 r. źródła 
wymieniają pergaministę Nikela Hankego, w 1354 r. 
wytwórcę pergaminów pochodzenia żydowskiego, 
a w 1400 r. kilku rzemieślników tej specjalności, w tym 
jednego przybyłego z Brzegu (Turnau 1983, s. 52–53). 
Pergamin wyrabiano ze wszystkich rodzajów skór, ale 
preferowano surowiec cielęcy, owczy i kozi. Z uwagi na 

niewielką liczebność pergaminiści nie tworzyli odręb-
nego cechu, lecz wchodzili w skład cechów łącznych 
(por. Wiesiołowski 1982, s. 74–75).

Z analizy dokumentów znajdujących się w Archi-
wum Miasta Wrocławia wynika, że prawo wyprawiania 
skór oprócz garbarzy mieli również rękawicznicy (BU 
1870, nr 68, art. 27, p. 2), a od 1420 r. także szewcy. 
To ustępstwo na rzecz szewców zostało garbarzom 
zrekompensowane stworzeniem możliwości wyko-
nywania przez nich obuwia (Statuty 1420 23 III lub 
sygn. 1489; Buśko 1999b, s. 94). Szewcy i rękawiczni-
cy mogli garbować skóry na własny użytek bez prawa 
ich odsprzedaży – w ten sposób zabezpieczano interesy 
garbarzy (por. Zaleski 1932, s. 9–11; Riemann 1924, 
s. 99; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 107; Bogucka 1962, 
s. 137, przyp. 101; Turnau 1975, s. 26; Kattinger 2000, 
s. 85).

Z garbarstwem związany był zawód farbiarza skór. 
Wrocławski spis szosu z 1403 r. wymienia jednego far-
biarza zamszu (zemyschverber), zamieszkałego przy 
zewnętrznej ul. Oławskiej (Goliński 1997, tab. 96). Ze 
względu na niewielką liczebność pozostawali oni często 
we wspólnym cechu np. z kaletnikami, sukiennikami 
lub tkaczami.

Kolejną grupę zawodową tworzyli siodlarze. Mate-
usz Goliński sądzi, że początkowo w skład cechu sio-
dlarzy (sellatores) wchodzili również szczytnicy zwani 
tarczownikami (clipeatores). Geneza tych ostatnich się-
gać może czasów wczesnopiastowskich i mieć związek 
z ludnością służebną wytwarzającą ekwipunek wojsko-
wy na potrzeby drużyny książęcej. Stąd nazwy miejsco-
we typu Szczytniki (Samsonowicz 1982, s. 24, 78–81, 
160). Zadaniem tarczowników było wytwarzanie dla 
rycerstwa malowanych siodeł dla koni bojowych i tarcz 
(BU 1870, nr 68, art. 19, p. 3), a więc przedmiotów wy-
magających kunsztu artystycznego i znajomości róż-
nych technik zdobniczych. Przypuszczalnie stanowili 
oni wysoko wykwalifikowaną i nieliczną grupę specja-
listów, która zanikła w XIV w., zapewne na skutek utra-
ty odbiorcy w postaci miejscowego dworu książęcego. 
W XIII w. osoby z przydomkiem „Tarczownik” należały 
do elity finansowej miasta. Najsłynniejszym z nich był 
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Henryk z Zeitz zwany również Młynarzem. Zawierał 
on z księciem i Kościołem liczne transakcje, wskazują-
ce, że rzemiosło nie było jego główną domeną (Goliń-
ski 1991, s. 73, 174). Osiadły we Wrocławiu Henryk de 
Cyz z okręgu Halle, wytwarzający dla księcia Włady-
sława tarcze, wzmiankowany jest w latach 1254 i 1267 
(BU 1870, nr 18). Istnieją dowody, że wyrobem tarcz 
od końca XIV w. zajmowali się stolarze wrocławscy, 
a kwestia jakości ich wyrobów była poruszana w do-
kumentach cechowych, m.in. w statutach Wacława IV 
z 4 stycznia 1390 r. (CDS Korn, LX, p. 2) i Zygmunta 
Luksemburskiego z 23 marca 1420 r. Cechowi stolarzy, 
malarzy i pozłotników pod karą 1 wiardunku zalecano 
sporządzanie tarcz z drewna bukowego, czyli twardego, 
i pokrywanie ich solidną, grubą skórą (Statuty 1420 23 
III, nr 2, 17; Heck 1978, s. 91). Tarcze drewniane ob-
ciągano skórą z jednej lub obu stron, a gdy chciano je 
pokryć polichromią, na skórę nakładano zagruntowane 
farbą płótno. O kosztach malowania informują nas ra-
chunki miejskie (Goliński 1990a, s. 21–22).

Wrocławskie przepisy cechowe z przełomu XIII 
i XIV w. wymieniają szczegółowo asortyment artyku-
łów produkowanych przez siodlarzy. Są wśród nich 
elementy uprzęży końskiej, a więc uździenice, wodze, 
napierśniki, natylniki, popręgi, paski do strzemion (fre-
na, corrigias, antelas, postelas stigleder) oraz oczywiście 
siodła (sellas) (BU 1870, nr 68, art. 19, p. 1). Możemy 
wnosić, że większość wytwarzanej lub naprawianej 
galanterii końskiej była przeznaczona na potrzeby ko-
munikacji i transportu, w mniejszym zaś stopniu na 
cele militarne. Z grupy siodlarzy wykształcił się cech 
rymarzy wytwarzających podobny zestaw wyrobów, 
z wyłączeniem naprawy i produkcji siodeł oraz przyna-
leżnych do nich części (BU 1870, nr 68, art. 28). Zapis 
w statutach cechowych z 1420 r. mówi, że rymarzom 
nie wolno kupować i sprzedawać nowych siodeł (cho-
dzi zapewne o pośrednictwo handlowe), ale mogą za 
to obijać (zapewne ozdobnymi aplikacjami) rzemienie 
i konną uprzęż rycerską (Statuty 1420 23 III, nr 23; 
Heck 1978, s. 89). W produkcji rymarskiej szerokie 
zastosowanie miały skóry garbowane metodą tłuszczo-
wą. Rymarzy (corrigiatores, rymer) obowiązywały takie 

same prawa jak siodlarzy, oba zresztą zawody sąsia-
dowały ze sobą na Rynku, lokując swoje budy wzdłuż 
północnej strony szmatruza (Goliński 1991, s. 73). Wy-
mienione grupy zawodowe posiadały w myśl postano-
wień statutów z 1420 r. monopol na zbyt swoich wyro-
bów w mieście, poza dniami jarmarków, kiedy to wolno 
było przywozić do miasta wyroby rymarskie i siodła 
w celach handlowych (Statuty, 1420 23 III, nr 23; Heck 
1978, s. 87).

Do jednych z najmłodszych grup specjalności 
skórniczych należą kaletnicy (perator, taschener, illi, 
qui faciunt bursas), sakiewnicy, rękawicznicy (cyro-
tecarii) i paśnicy (cingulatores) Według artykułu 29, 
najstarszego wykazu organizacji cechowych (BU 1870, 
nr 68), paśnicy mieli takie same prawa jak nożownicy 
(Goliński 1991, s. 74). Zestawienie z branżą metalową 
nasuwa przypuszczenie o ich wspólnym związku, co 
nie dziwi, zważywszy na fakt stosowania metalowych 
okuć przy produkcji pasów. Do wyrobu sprzączek, sku-
wek i dodatkowych aplikacji używano również innych 
surowców, takich jak kość czy poroże. Beata Marcisz 
zalicza paśników do rzemiosł metalowych, z uwagi na 
asortyment ich wyrobów, wśród których były pasy ry-
cerskie, tzw. klamrowe, sprzączki do pasów, pasy skó-
rzane zwykłe oraz nabijane metalowymi aplikacjami 
(Marcisz 2002, s. 94). Nie odmawiając słuszności temu 
twierdzeniu, nadmienię, że w Norymbergii działali 
wytwórcy sprzączek, uznawani za przedstawicieli rze-
miosł metalowych, oraz paśnicy, reprezentujący skór-
ników. Wytwórcy sprzączek przedstawieni są m.in. na 
XV- i XVI-wiecznych miniaturach z Das Hausbuch der 
Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg (Mendel 
I, Amb. 317.2, f. 13v; Mendel II, Amb. 317b.2, f. 11v). 
Istnienie dwóch odrębnych profesji świadczy o wysoko 
rozwiniętej specjalizacji. Podziału kompetencji zawo-
dowych dokonano według kryterium surowcowego, 
a więc przedstawiciele rzemiosł metalowych wyrabiali 
okucia pasów, skórnicy zaś zajmowali się ich monta-
żem, a także produkcją taśm nośnych, finalną obróbką 
i zbytem. Statut paśników zatwierdzony przez Zygmun-
ta Luksemburskiego zawiera m.in. regulacje doty-
czące długości pasów oraz zbytu gotowych wyrobów. 
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W dokumencie zamieszczono także informację o zaka-
zie przywożenia do miasta pasów i ich hurtowej sprze-
daży, którą zastrzeżono wyłącznie dla paśników. Wy-
razem sporów pomiędzy paśnikami i kaletnikami jest 
zapewne wzmianka o zakazie okuwania pasów przez 
tych ostatnich (Statuty 1420 23 III, nr 13; Heck 1978, 
s. 87, 91; Wachowski 1995a, s. 229).

Pewne światło na asortyment wyrobów kaletników 
rzucają przepisy cechowe z 1420 r., w których stwierdza 
się, że tylko kaletnicy mogą sporządzać teczki, torby 
i wszelkiego innego rodzaju wyroby wchodzące w za-
kres ich rękodzieła oraz że majster nie może sztukować 
sakw (Statuty 1420 23 III, nr 21; Heck 1978, s. 86).

Sakiewnicy, zwani również miechownikami, 
oprócz produkcji rozmaitych mieszków wytwarzali 
poduszki, pokrowce, futerały na różne przedmioty itp. 
(Turnau 1983, s. 80–81).

Rękawicznicy z uwagi na specyfikę surowca używa-
nego do wyrobu swoich artykułów posiadali przywilej 
garbowania skór na potrzeby własnej produkcji, bez 
prawa odsprzedaży gotowej skóry (BU 1870, nr 68, art. 
27, p. 2). Proste rękawice szyli ze zwykłych skór lico-
wych, egzemplarze pięciopalczaste natomiast z delikat-
nych skór wyprawy białoskórniczej lub zamszu, które 
niekiedy zdobili futrem lub haftem. Wyrabiali również 
skórzane kaftany i spodnie (Marcisz 2002, s. 109).

c. Warsztaty garbarskie

Średniowieczni garbarze w procesie wyprawy skór 
korzystali z różnych urządzeń produkcyjnych, których 
pozostałości odkrywane są podczas badań archeolo-
gicznych. Garbarnie poświadczone są przez: relikty 
dołów i kadzi do wapnienia oraz garbowania skór, na-
rzędzia wykorzystywane w obróbce skór, charaktery-
styczne formy budynków, a także obecność szczątków 
zwierzęcych w postaci sierści, czaszek, możdżeni i ko-
ści dolnych partii kończyn (por. Buśko 1999b, s. 92–93; 
Cherry 2001, s. 295–296; Jenisch 2008, s. 217, 223–229; 
Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 89–93). Miejsca obrób-
ki skóry surowej można identyfikować na podstawie 
wskaźników bioarcheologicznych, takich jak obecność 

dużej ilości kory i występowanie w próbkach gleby po-
zostałości owadów (Hall, Kenward 2003, s. 3230–3231; 
Serjeantson 1989, s. 136; Kowalska A. B. 2009, s. 41). 
Do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z gar-
barstwem średniowiecznym niezbędna jest znajomość 
podstawowych metod wyprawy skór. W odtworzeniu 
dawnych technik garbarskich dużą rolę odgrywają 
źródła pisane, archeologiczne, archeozoologiczne i et-
nograficzne, uzupełnione wiedzą o garbarstwie współ-
czesnym. Szczególnie przydatna jest ikonografia, do-
skonale ilustrująca poszczególne czynności wyprawy 
skór i niezastąpiona w rekonstrukcji wyglądu i wyposa-
żenia warsztatu garbarskiego, a także stroju ochronne-
go pracujących w nim rzemieślników.

Techniki wyprawy skór i narzędzia garbarskie

Garbowanie to złożony proces wyprawy skór zwie-
rzęcych, składający się z wielu czynności polegających 
na mechanicznym i chemicznym oddziaływaniu na 
skórę, w efekcie których uzyskuje się surowiec gotowy, 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, che-
micznych i biologicznych, a jednocześnie zachowujący w 
znacznym stopniu walory mechaniczne skóry, takie jak 
elastyczność, ciągliwość, miękkość i wodoodporność.

Główne procesy technologiczne wyprawy skór na 
przestrzeni wieków nie ulegały zasadniczym zmianom. 
Można nawet wysunąć przypuszczenie, że od antyku aż 
do XVIII w. nie odnotowano istotnego postępu tech-
nicznego. Wiedza garbarzy była oparta na wieloletniej 
nauce zawodu, przypadkowych odkryciach i zdobytym 
doświadczeniu. Jedna z najstarszych średniowiecz-
nych wzmianek o technikach wyprawy skór pochodzi 
z XII w. Teofil Prezbiter w swoim dziele „Diversarum 
Artium schedula” opisuje wyrób miechów z baranich 
skór metodą garbowania tłuszczowego (Teofil 1998, 
s. 59–60).

Garbowanie skór zwierzęcych składa się z trzech 
podstawowych etapów: wstępnego, zwanego warszta-
tem mokrym, z uwagi na pierwszorzędną rolę wody 
w operacjach przygotowujących skórę do garbowania 
właściwego (etap drugi) i wykończenia (etap trzeci).
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Świeże, surowe skóry dostarczano do warsztatu ra-
zem z czaszkami i racicami, czego przykładem jest sce-
na ukazana na drzeworycie Josta Ammana z 1568 r. Na 
podstawie czaszki precyzyjnie określano wiek zwierzę-
cia i jakość skóry, ponadto ułatwiała ona zawieszenie 
skóry na drągach w trakcie suszenia. Mózg i wydzielinę 
z nozdrzy bydlęcych stosowano w wyprawie białoskór-
niczej oraz do natłuszczania wygarbowanych skór (Je-
nisch 2008, s. 218). Do transportu używano jednoko-
łowych wózków, pchanych przez pracownika ubranego 
w specjalną uprząż, odciążającą kręgosłup (ryc. 675 
a). Jakość nabytego surowca zależała od umiejętności 
zdejmowania skóry ze zwierzęcia, a także właściwej 
konserwacji i magazynowania.

Pierwszą operacją przygotowującą skóry zwierzę-
ce do garbowania właściwego było moczenie (namok), 
mające na celu oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń, ta-
kich jak krew, odchody, błoto, oraz usunięcie ewentual-
nych środków konserwujących i głównej masy białek 
globularnych, a także nawodnienie tkanki i jej lekkie 
spęcznienie (por. Samsonowicz 1982, s. 43). Moczenie 
skór odbywało się zazwyczaj w kadziach lub dołach 
o konstrukcji plecionkowej (ryc. 675 a, c; ryc. 676 a). 
Odległość pracowni garbarskich od źródła wody zwy-
kle nie przekraczała 150 m (por. Goliński 1997, s. 78–
79; Cherry 2001, s. 296–297). W opisie Śląska wyda-
nym w 1512–1513 r. przy omawianiu pracy garbarzy 
wrocławskich podkreśla się konieczność zapewnienia 
im dostępu do wody: „Zugang zum Wasser gestatten” 
(Stein 1995), do wyprawienia jednej skóry bowiem, 
w zależności od jej wielkości i przeznaczenia, potrzeba 
od 200 do 1000 litrów wody (Lasek 1954, s. 75; Turnau 
1975, s. 29). W źródłach pisanych odnotowane są liczne 
skargi mieszkańców na uciążliwe sąsiedztwo garbarni 
i zanieczyszczenia środowiska spowodowane ich dzia-
łalnością. Płukane w rzekach oraz strumieniach skóry 
powodowały skażenie wody (zasolenie, zanieczysz-
czenie substancjami chemicznymi), czyniąc ją niejed-
nokrotnie niezdatną do innych celów gospodarczych 
i produkcyjnych. W XV-wiecznym Wrocławiu ochrona 
wód była sprawą priorytetową. Ograniczenia dotyczy-
ły nie tylko ścieków garbarskich, ale również budowy 

kloak i usuwania ich zawartości do rzek (por. Goliński 
1997, s. 160).

Kolejnym zabiegiem warsztatu mokrego jest od-
włosienie, czyli oddzielenie włosa i naskórka od skóry 
właściwej. Przeprowadzano go w dwóch etapach: naj-
pierw oddziaływano chemicznie lub biochemicznie na 
warstwy wiążące włos i naskórek z dermą, a następnie 
ręcznie usuwano osłabiony włos i naskórek. Jednym 
z najstarszych i najprostszych sposobów obróbki bio-
chemicznej jest tzw. pocenie skóry surowej, polegające 
na celowym dopuszczeniu do zapoczątkowania proce-
sów gnilnych, przy których następuje rozluźnienie ob-
sady włosa i jego wychodzenie, a włókna tkanki skórnej 
pozostają nienaruszone.

Metoda ta daje zadowalające wyniki przy skórach 
zwartych, przeznaczonych na podeszwy obuwiowe 
i wyroby siodlarsko-rymarskie, zapewnia im bowiem 
dużą wodoodporność i wytrzymałość na rozciąganie 
(Iwanowski, Persz 1965, s. 140; Turnau 1975, s. 44–45; 
Samsonowicz 1982, s. 45). Obiekt interpretowany jako 
piec do pocenia skór odkryto w Ratyzbonie w Niem-
czech (Jenisch 2008, s. 225–226, Abb. 13). Jest on dato-
wany na przełom XIV i XV w. Niektórzy autorzy wspo-
minają o stosowaniu do rozluźnienia obsady włosa 
zakisu z otrąb, mąki i soli (Izjumova 1959, s. 193–194; 
Turnau 1975, s. 48; Samsonowicz 1982, s. 47).

Najlepiej udokumentowanym w źródłach zarówno 
pisanych, jak i archeologicznych sposobem usuwania 
włosa ze skór było ługowanie przy użyciu zasad po-
piołu, wapna lub obu tych składników jednocześnie. 
Operację tę zwano potocznie wapnieniem z uwagi na 
powszechne stosowanie, co najmniej od XIV w., wap-
na palonego. Skóry umieszczano w specjalnych dołach 
lub kadziach o wzrastającym stężeniu roztworu ługu-
jącego, rozpoczynając od starych wapnic, poprzez czę-
ściowo zużyte, a kończąc na świeżych. Długość procesu 
ługowania zależała od przeznaczenia skór i trwał on od 
kilku dni do nawet 2 miesięcy w przypadku surowca 
na rękawiczki (Turnau 1975, s. 45–48). Szczecina i włos 
ulegają w tym procesie zniszczeniu, aby więc pozyskać 
materiał odpadowy, należało skóry surowe wcześniej 
ostrzyc.
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Odpowiednio przygotowane i rozpulchnione skóry 
poddawano następnie obróbce mechanicznej, polegają-
cej na usunięciu całej sierści, mizdrowaniu, wygładza-
niu i wyciskaniu brudu oraz ewentualnym dwojeniu. 
Mizdrowanie odbywało się przed przeprowadzeniem 
procesu wapnienia lub po nim i miało na celu ścięcie 
od strony mizdry tkanki podskórnej oraz wyrównanie 
grubości skóry. Oczyszczanie z resztek włosa i tkanki 
podskórnej wykonywano na kłodzie zwanej kozłem 
garbarskim. Była to zwykła wypukła deska lub połów-
ka okrągłego pnia wsparta na specjalnych nóżkach. 
Rzemieślnicy zajmujący się obróbką skór na kłodzie 
garbarskiej nosili zazwyczaj wysokie skórzane obuwie 
lub nogawice przymocowane rzemieniami do pasa 
oraz skórzany fartuch ochronny. Buty do kolan ma gar-
barz z Kodeksu Baltazara Behema z 1505 r. (ryc. 675 b), 
a obuwie typu „rybaczki” Hans Richter i Georg Hohlfel-
der, uwiecznieni na początku XVII w. w Das Hausbuch 
der Mendelschen Zwölfbröderstiftung zu Nürnberg (ryc. 
676 d) oraz rzemieślnicy przedstawieni na drzewory-
cie Josta Ammana (ryc. 675 a, c). Garbarze z Grodna 
ukazani na rycinie z 1568 r. ubrani są ponadto w wyso-
kie czapki (ryc. 675 d). Wysokie skórzane obuwie było 
przydatne podczas usuwania włosa i mizdrowania skór, 
zabezpieczało bowiem nogi przed odpadami warsztatu 
mokrego i przed wilgocią.

Oczyszczanie skóry z tkanki przymięsnej i okrywy 
włosowej wymagało zastosowania specjalnych narzę-
dzi, tzw. zrzynaków, zaopatrzonych zazwyczaj w dwa 
uchwyty (ryc. 675 a–d; ryc. 676 b, d). Do odwłosienia 
używano tępych noży, a do mizdrowania wykorzy-
stywano noże o długim ostrym ostrzu (Turnau 1975, 
s. 48–50; Samsonowicz 1982, s. 48–49). Sierść usu-
wano również za pomocą nożyc o płaskich ostrzach. 
Powierzchnie skór wygładzano kamiennymi lub ko-
ścianymi gładzikami. Podstawowymi narzędziami 
używanymi przy przekładaniu skór i wyciąganiu ich 
z urządzeń garbarskich były zakrzywione kije, grace, 
kosiorki i szczypce (Turnau 1975, s. 76). Ponadto na 
wyposażeniu warsztatu były różne przybory do ubi-
jania skór, drewniane lub kamienne młotki, osełki do 
ostrzenia narzędzi, wiadra na wodę, haki i drągi do su-

szenia skór, skrzynie do przechowywania odczynników 
garbarskich oraz niezbędne meble (Turnau 1975, s. 48–
51) (ryc. 676 c, d). Godłem garbarzy i czerwonoskór-
ników były dwa skrzyżowane łukowate noże skrobacze 
i ustawiony pionowo między nimi nóż garbarski prosty 
z jednym uchwytem poprzecznym i drugim podłuż-
nym (Marcisz 2002, s. 42–44, poz. 55–65). Dla cechu 
białoskórników natomiast charakterystyczne były dwa 
łukowate noże garbarskie – mizdrowniki lub skroba-
cze – ułożone w pionie równolegle względem siebie 
(Marcisz 2002, s. 31–32, poz. 19–23). Na placu Nowy 
Targ we Wrocławiu odkryto pogięty przedmiot, który 
można identyfikować z nożem garbarskim (ryc. 677: 
4066/11). Ma on lekko zakrzywioną, równej szerokości 
głownię i ostrze ze skośnymi nacięciami, jak u sierpa. 
Pierwotnie był zaopatrzony w dwa uchwyty, z których 
zachował się jeden ustawiony poprzecznie trzpień do 
osadzenia rękojeści (drugi ułamany). Noże z łukowaty-
mi ostrzami i dwoma uchwytami znane są z rzymskiej 
garbarni w Pompejach (Cherry 2001, s. 296), późnośre-
dniowiecznych i wczesnonowożytnych ilustracji i insy-
gniów cechowych, a także inwentarzy ruchomości.

Resztki substancji będących pozostałościami pro-
duktów rozpadu włosa, cebulek włosowych, gruczołów 
łojowych i potowych usuwano poprzez tzw. wyciskanie 
brudu od strony lica. Otrzymaną w efekcie omówio-
nych wyżej zabiegów goliznę, czyli skórę pozbawioną 
włosa, odwapniano i wytrawiano (Lasek 1954, s. 88; 
Persz 1986, s. 102–117). W przypadku surowca prze-
znaczonego do wyrobu podeszew całkowite usunięcie 
wapna nie było zalecane, gdyż powodowało znaczne 
zwiotczenie tkanki skórnej i czyniło finalny produkt 
nazbyt elastycznym. Stosowane w dalszej wyprawie 
kwaśne brzeczki dębowe oprócz właściwości garbu-
jących miały również zdolność usuwania pozostało-
ści związków zasadowych, dlatego niewykluczone, że 
średniowieczni garbarze nie stosowali odrębnych za-
biegów odwapniania skór podeszwowych (Krzywicki 
1950, s. 20). W wypadku miękkich skór obuwiowych 
oraz galanteryjnych niezbędne było dokładne oczysz-
czenie ich z substancji użytych w czasie ługowania, 
ich obecność byłaby bowiem niepożądana w dalszych 
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procesach wyprawy skór. Odwapnianie wykonywano 
poprzez wymywanie w ciepłej zmiękczonej wodzie. 
Nierozpuszczalne w wodzie związki usuwano, stosując 
wytrawianie w ciepłych wyciągach z ptasich lub psich 
odchodów albo roztworach sporządzonych ze sfermen-
towanego jęczmienia lub żyta, niekiedy z dodatkiem 
zwietrzałego piwa lub uryny (Turnau 1975, s. 55–58; 
Samsonowicz 1982, s. 51; Cherry 2001, s. 296).

Ostatnim zabiegiem przed wyprawą właściwą 
skóry było piklowanie, sprowadzające się do oddzia-
ływania na goliznę mieszaniny kwasów i obojętnych 
soli. Źródła nie potwierdzają stosowania tej operacji 
w średniowieczu (Turnau 1975, s. 58). Uzupełniają-
cą czynnością warsztatu mokrego było wygładzanie 
i wyciskanie golizny w celu dokładnego jej oczyszcze-
nia i przygotowania do przyjęcia środków garbujących.

W zależności od rodzaju rzemiosła i przeznaczenia 
skór rozróżniano: wyprawę roślinną, wyprawę mine-
ralną, wyprawę tłuszczową i wyprawę aldehydową.

Garbowanie roślinne, określane na ziemiach pol-
skich terminem „dębienie”, było jednym z najpopular-
niejszych sposobów wyprawy skór. Najczęściej wyko-
rzystywano korę dębową z uwagi na jej uniwersalne 
oddziaływanie na goliznę i znakomite właściwości 
garbujące. Nadaje się ona do wyprawy wszystkich ga-
tunków skóry, zarówno ciężkich, przeznaczonych na 
podeszwy, jak i cienkich, delikatnych. Kora świerkowa 
oraz brzozowa ze względu na znaczną zawartość cu-
kru była używana przede wszystkim do sporządzania 
kwaśnych brzeczek używanych w początkowej fazie 
garbowania skór, kora wierzbowa natomiast, zawiera-
jąca dużą ilość kwasu salicylowego, hamuje pleśnienie 
brzeczek i powoduje umiarkowane pęcznienie tkanki 
skórnej (Iwanowski, Persz 1965, s. 210–221; Turnau 
1975, s. 61–62). W starożytności oprócz kory dębu 
i świerku do garbowania stosowano również rośliny eg-
zotyczne, m.in. łupiny i kwiaty granatu, liście sumaku 
(Rhus), a także korzenie i jagody dzikiej winorośli oraz 
owoce akacji egipskiej (Jenisch 2008, s. 220). O wyko-
rzystaniu sumaku, ziela borówki oraz „wszelkich ziół” 
informuje dokument z 1. poł. XVIII w., rozstrzygający 
spór kompetencyjny pomiędzy cechem czerwonych 

garbarzy i kordybaników krakowskich (Turnau 1975, 
s. 60). Zdartą z drzew – najlepiej wiosną – korę nale-
żało rozdrobnić. Czynność tę wykonywano ręcznie w 
moździerzach lub dołach wyłożonych kamieniami, 
tzw. stępach, a także mechanicznie w specjalnych mły-
nach ze stęporami do mielenia kory, napędzanych siłą 
wody, wiatru lub zwierząt. Urządzenia te były niezbęd-
ne zarówno garbarzom, jak i wyprawiającym skóry na 
własne potrzeby szewcom. Często łączono młyny do 
mielenia kory z foluszami (Turnau 1975, s. 35). Naj-
starsze wzmianki o młynach do mielenia kory w Euro-
pie datowane są na XII i XIII w. (Cherry 2001, s. 300). 
Pierwsze informacje o foluszach wrocławskich nato-
miast (bez sprecyzowania ich roli) pochodzą z lat 1345 
(„walkmöl by dem kotilhofe”) i 1387 („walkmol prope 
nova molendina”). Według późniejszego opisu Bartło-
mieja Steina dwa takie obiekty znajdowały się na Kępie 
Mieszczańskiej (por. Goliński 1997, s. 78–79). Folusz 
czerwonoskórników (Lohmühle, Walkmühle), służący 
najprawdopodobniej do rozdrabniania kory lub drew-
na stosowanych jako garbnik, pojawia się w źródłach 
w roku 1438, w 1445 natomiast miasto uzyskuje z nie-
go czynsz w wysokości 9 grzywien (Długoborski et al. 
1958, s. 218, przyp. 52). Nie wiadomo, czy nie pełnił on 
również innych funkcji. Jednym z najstarszych sposo-
bów garbowania roślinnego skór była metoda zasypo-
wa: w dołach lub odpowiednich pojemnikach układa-
no skóry i przesypywano każdą z nich rozdrobnionym 
materiałem garbnikowym, następnie całość zalewano 
wodą lub słabą brzeczką i nakrywano deskami ob-
ciążonymi kamieniami. Drugi sposób, zwany metodą 
zatopową, polegał na moczeniu skór w zespole dołów 
napełnionych wodnym roztworem substancji garbują-
cych, tzw. brzeczką, o stale wzrastającym stężeniu (La-
sek 1954, s. 106–107; Turnau 1975, s. 69). Czynnikiem 
warunkującym zastosowanie określonego sposobu gar-
bowania było przeznaczenie surowca. Twarde i grube 
skóry wymagały długotrwałego garbowania w kwaś-
nych roztworach, prawdopodobnie metodą zasypo-
wą, a miękkie i stosunkowo cienkie moczono zapewne 
w zatopach (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 96). 
W początkowym etapie wyprawy roślinnej, celem 

Rzemiosła skórnicze



756

przygotowania golizny do prawidłowego przenika-
nia substancji garbujących, stosowano brzeczki słabe, 
następnie zaś o coraz wyższym stężeniu, aż do rów-
nomiernego nasycenia skóry garbnikiem. Użycie od 
razu zbyt stężonych brzeczek powodowało silne za-
garbowanie warstw zewnętrznych, co uniemożliwiało 
wnikanie substancji garbujących w głębsze warstwy 
skóry (Turnau 1975, s. 68; Samsonowicz 1982, s. 54). 
W celu uzyskania równomiernego zabarwienia nale-
żało we wczesnym etapie garbowania codziennie po-
ruszać skóry. John Cherry sądzi, że stosowano dwa 
rodzaje urządzeń garbarskich: płytkie doły, w których 
wsad łatwo było odwracać i przekładać, oraz prawdo-
podobnie głębsze obiekty, w których skóry pozostawia-
no przez długi czas (Cherry 2001, s. 297). Proces garbo-
wania skór podeszwowych trwał od kilku miesięcy do 
nawet dwóch lat i wymagał zastosowania dużej ilości 
garbników. W metodzie zasypowej ilość zużytych garb-
ników odpowiadała 60–100% ciężaru skór gotowych 
(Porankiewicz 1947, s. 101; Turnau 1975, s. 69). Statuty 
garbarzy ustalały minimalny czas garbowania, który dla 
podeszew wynosił 12 miesięcy, a dla wierzchów obu-
wiowych 9 miesięcy (por. Cherry 2001, s. 297; Jenisch 
2008, s. 220), oraz ilość skór, jaka mogła być umiesz-
czona w jednym dole (Zaleski 1932, s. 10–11; Turnau 
1975, s. 70). Szewcy poznańscy od 1422 r. mogli do 
jednej zoły włożyć 24 skóry wielkie, czyli bydlęce, lub 
100 mniejszych, baranich albo cielęcych (Zaleski 1932, 
s. 10–11). Prawie trzykrotnie wyższe limity obowiązy-
wały w Krakowie. Statuty stwierdzały „pospolitych skór 
wołowych, krowich, jałowiczych 60, a skórek cielęcych, 
kozłowych, baranich, wszelakich małych chabelczyków 
razem pospołu 300” (Turnau 1975, s. 70). Irena Turnau 
sądzi, że w przeciętnych warsztatach garbarskich z XVI 
i 1. poł. XVII w. znajdowało się nie więcej niż tysiąc 
skór małych i 200–250 skór większych. Pracowało w 
nich zazwyczaj trzech czeladników i jeden uczeń (Tur-
nau 1975, s. 76).

W wyprawie mineralnej (białoskórniczej) jako 
garbnika używano ałunu glinowo-potasowego. Z ału-
nu, soli i wody sporządzano roztwór, który wcierano 
poprzez folowanie ręczne lub mechaniczne, a także 

garbowanie w dołach. Skóry natłuszczano żółtkami 
z jaj ptasich (Samsonowicz 1982, s. 61). Do wyprawy 
golizny o wadze 90 funtów zużywano ok. 6 funtów ału-
nu i 3,5 funta soli (Jenisch 2008, s. 221).

Podstawowym surowcem w wyprawie tłuszczowej 
były skóry sarnie, jelenie, kozie, cielęce i owcze. Skóry 
poddawano intensywnemu wapnieniu, podczas które-
go wzrastała ich ciągliwość. Lico skór przeznaczonych 
na zamsze usuwano w warsztacie mokrym ręcznie 
za pomocą noża o zawiniętym ostrzu, dzięki czemu 
skóra łatwo i równomiernie chłonęła tłuszcz w czasie 
garbowania. Nasycaniu golizny tłuszczem towarzyszył 
mechaniczny ruch, powodujący wyciskanie ze skóry 
wody i wprowadzanie na jej miejsce tłuszczu. W wyni-
ku ugniatania, skręcania, międlenia temperatura rosła, 
przyspieszając chemiczne wiązanie tłuszczu z tkanką 
skórną. Najodpowiedniejsze były tłuszcze nienasyco-
ne, jak tran z dorsza, foki, wieloryba, śledzia czy reki-
na. Tłuszcze nasycone natomiast (tłuszcze roślinne, łój 
bydlęcy, mózgi, tłuszcze zwierząt lądowych) nie miały 
właściwości trwałego łączenia się z włóknem skórnym 
i łatwo można je było usunąć za pomocą odpowied-
nich rozpuszczalników (Turnau 1975, s. 112–113; 1983, 
s. 49–50; Samsonowicz 1982, s. 56–57). Ilość tłuszczu 
(tranu) potrzebnego do całkowitego nasycenia skó-
ry oblicza się dziś na 60–70% w stosunku do ciężaru 
golizny (Persz 1986, s. 96–97). Mechaniczna obróbka 
skór odbywała się ręcznie lub mechanicznie. Pierw-
sze wzmianki o foluszach, czyli urządzeniach do wbi-
jania tłuszczu w tkankę skórną i zarazem rozciągania 
i gniecenia skór, pochodzą z XIV w. (Turnau 1975, 
s. 114–116). We Wrocławiu folusz białoskórników, wy-
posażony w dwa koła (Werke) i trzy stępory, wzmian-
kowany jest dopiero w 1534 r. (Długoborski et al. 1958, 
s. 218–219, przyp. 55; s. 221). Stępory uderzały lekko 
w skóry rozłożone w drewnianych stępach, wbijając 
w nie tłuszcz i rozbijając tkankę skórną w celu nadania 
jej odpowiedniej rozciągliwości. W XVIII w. folowano 
od 40 do 72 małych skór dziennie. Ta sama czynność 
wykonywana ręcznie trwałaby znacznie dłużej (Turnau 
1983, s. 50).
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Ryc. 675. Garbarze: a – przedstawienie garbar-
ni, drzeworyt Josta Ammana z 1568 r., 
za: Jenisch 2008; b – warsztat garbarski, 
Kodeks Baltazara Behema z 1505 r.,
 za: Miniatury z Kodeksu 2010; c – przedsta-
wienie garbarzy przy pracy, drzeworyt Josta 
Ammana z 1568 r., za: Jenisch 2008; 
d – obróbka skór nad rzeką w Grodnie 
w 1568 r., Mathis Zündt, Widok Grodna, 
za: Turnau 1983

Fig. 675. Tanners: a – tannery depiction, Jost 
Amman’s woodcut of 1568, after: Jenisch 
2008;  b – tanner’s workshop, Balthasar Behem 
Codex of 1505, after: Codex Miniatures of 
2010; c – tanners at work, Jost Amman’s 
woodcut of 1568, after: Jenisch 2008; 
d – anning leathers by the river in Grodno 
in 1568, Mathis Zündt, View of Grodno, 
after: Turnau 1983
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Ryc. 676. Garbarze: a – garbarz Peter Lederer, 1425 r.; b – białoskórnik Fritz 
Egen, 1473 r.; c – garbarz Hainz Zilsshorn, 1488 r.; d – czerwonoskórnik Hans 
Richter, 1609 r. Za: Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu 
Nürnberg, http://www.nuernberger-hausbuecher.de

Fig. 676. Tanners: a – tanner Peter Lederer, 1425; b – tanner Fritz Egen, 1473;
c – tanner Hainz Zilsshorn, 1488; d – tanner Hans Richter, 1609, After: source: 
http://www.nuernberger-hausbuecher.de

Ryc. 677. Wrocław, pl. Nowy Targ. 
Narzędzia używane w rzemiośle skórni-

czym. Fot. M. Konczewska

Fig. 677. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Tools used in 

leather processing. Phot. M. Konczewska
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Ważnym etapem w produkcji skór licowych są za-
biegi wykończeniowe. W wyniku garbowania roślin-
nego powstają bowiem skóry sztywne, twarde, matowe 
i łamliwe, wymagające dalszej obróbki (Turnau 1975, 
s. 76). Pierwszą czynnością jest wyżęcie skór i rozwie-
szenie do przeschnięcia. Twarde i grube skóry suszono 
zazwyczaj na drągach (Krzywicki 1950, s. 35), miękkie 
i cieńsze, po uprzednim starannym rozprostowaniu 
i wygładzeniu, na specjalnych ramach (Jasiewicz 1964, 
s. 582). Podsuszone skóry niekiedy barwiono, używa-
jąc pigmentów roślinnych i mineralnych. Kolor czarny 
uzyskiwano za pomocą związków żelaza lub poprzez 
wcieranie sadzy z woskiem. Brunatnoczerwoną barwę 
dawała minia. Kolory żółty, brązowy i rdzawy otrzy-
mywano zapewne przez dodanie do ostatnich brzeczek 
przy garbowaniu właściwym sumaku lub kory brzozo-
wej (Turnau 1975, s. 111–112).

Najprostszym zabiegiem wykańczającym po wy-
suszeniu skór było ich natłuszczanie. Wzmianki 
o „mazaniu skór” zawarte są w statutach cechowych, 
a łój i mazidło są wymienione w wielu inwentarzach 
warsztatów (Turnau 1975, s. 77). Skóry smarowano 
tłuszczami zwierzęcymi, olejami roślinnymi, dziegciem 
oraz różnymi mieszankami substancji natłuszczających. 
Wprowadzony w głąb tkanki skórnej pod różną postacią 
tłuszcz stanowił mechaniczną izolację włókien kolage-
nowych, nie dopuszczając do ich sklejania się. Nadawał 
także wyprawionej skórze określone właściwości, takie 
jak miękkość, elastyczność, ciągliwość, wodoodporność 
i wytrzymałość na rozerwanie (Lasek, Persz 1985, s. 
77; Samsonowicz 1982, s. 67–68). Końcową czynnością 
było wygładzanie oraz polerowanie powierzchni lica i 
mizdry za pomocą kamiennych lub kościanych gładzi-
ków, a także wyrównanie w razie konieczności ostrym 
nożem grubości skóry (Jasiewicz 1964, s. 571–572; 
Samsonowicz 1982, s. 69). Skóry zamszowe wyprawiane 
tranami bezpośrednio po wygarbowaniu mają ciemne 
zabarwienie, w związku z tym poddawano je działaniu 
promieni słonecznych i wody celem rozjaśnienia (Persz 
1986, s. 129). Aby uzyskać zamsz kolorowy, barwiono 
go, wcierając farbę szczotką lub szmatką. Skóry wypra-
wy białoskórniczej były jasne, a wykończenie ich ogra-

niczało się do wyrównania starannie wysuszonych pro-
duktów i wyglansowania ich lica (Turnau 1983, s. 52).

Statuty cechowe zarówno garbarzy, jak i szewców 
dość ogólnikowo traktowały kwestie jakości skór wy-
prawionych, ograniczając się do zakazów złego i fał-
szywego garbowania. Najczęściej powtarzającym się 
wymaganiem była dbałość o odpowiednie wysuszenie, 
natłuszczenie i rozprostowanie skór. Błędy wyszcze-
gólnione w statutach dotyczą skóry źle wymazanej, 
źle zgotowanej, podziurawionej i pokurczonej (Tur-
nau 1975, s. 79, tam dalsza literatura). Niedbałe su-
szenie było spowodowane zapewne brakiem miejsca 
na terenie posesji i niewielkimi rozmiarami samych 
warsztatów, o czym świadczą zakazy rozwieszania wy-
garbowanych skór na ulicach (Turnau 1975, s. 77). Za-
bieg ten miał się odbywać w miejscach zaciemnionych 
i przewiewnych, w szopach lub na strychach, przy uży-
ciu specjalnych drągów oraz ram do napinania delikat-
niejszych skór. Garbarze poznańscy na mocy statutu 
z 1403 r. za źle wysuszone i wyprawione skóry byli ka-
rani grzywną. Od szewców wymagano wyrobu dobrze 
odszytego obuwia z właściwie wygarbowanej skóry, 
w przeciwnym wypadku musieli zapłacić wiardunek i 
tracili buty. W 1425 r., w celu lepszej kontroli jakości 
skóry garbowanej przywożonej na targ przez miejsco-
wych lub obcych garbarzy, ustanowiono cudzarów z 
obu cechów. Za wadliwie wyprawioną skórę groziła 
kara pół grzywny (Zaleski 1932, s. 9, 11–12).

Lokalizacja warsztatów garbarskich

Z uwagi na specyficzne warunki pracy, jak potrze-
ba posiadania odpowiedniego zaplecza produkcyj-
nego, konieczność użycia wody w niemal wszystkich 
czynnościach wyprawy oraz uciążliwość dla miesz-
kańców (fetor, ścieki garbarskie), garbarze zakładali 
swoje warsztaty w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
wodnych na peryferiach ośrodków miejskich lub na 
przedmieściach. W lokacyjnym Wrocławiu garbarnie 
były zlokalizowane w północnej części miasta, w pa-
sie nadodrzańskim (od północnego odcinka ul. Szew-
skiej do Białoskórniczej), w sąsiedztwie rzeźni, które 
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były głównym źródłem zaopatrzenia w surowiec (ryc. 
678). Taka lokalizacja warsztatów garbarskich była naj-
korzystniejsza ze względów ekonomicznych i czysto 
pragmatycznych.

Osiedle białoskórników, wzmiankowane w księ-
gach ławniczych od 1355 r. („under den weysgerbern”; 
1403 – „Albicerdones”; 1480 – „weisgerbergasse”), 
znajdowało się w północnej części obecnej ul. Biało-
skórniczej, biegnącej wzdłuż krawędzi wewnętrznej 
Czarnej Oławy (wewnętrznej fosy miejskiej), na ze-
wnątrz linii wewnętrznych murów miejskich (mię-
dzy murem a fosą wewnętrzną), na odcinku zwanym 
w średniowieczu „Pod Białoskórnikami” (Markgraf 
1896, s. 235). Powstało ono prawdopodobnie po 1290–
1291 r., tj. po skierowaniu do fosy wód rzeki Oławy. 
Dopóki jednak wewnętrzny pierścień murów pełnił 
funkcję obronną, przestrzeń pomiędzy nim a fosą mu-
siała ze względów bezpieczeństwa pozostawać wolna 
od trwałej zabudowy. Poprzednie warsztaty białoskór-
nicze, jak przypuszcza Mateusz Goliński, mogły znaj-
dować się w rejonie ul. Szewskiej, Starogarbarskiej lub 
trochę na zachód od nich, w pobliżu rzeźni miejskich 
nad Odrą (Goliński 1990, s. 265). O przeniesieniu bia-
łoskórników na przedmieścia (Kwartał Słodowników) 
decydowały zapewne koncepcje urbanistyczne. Już 
sama nazwa „Pod Białoskórnikami” sugeruje grupową, 
jednolitą zawodowo organizację zasiedlania (Goliński 
1997, s. 149–152). Mieszkający tam garbarze byli użyt-
kownikami komunalnych nieruchomości i uiszczali po 
skojcu z tytułu wykonywanego zawodu, co odnotowuje 
autor kwartalnego spisu szosu z 1374 r. (AmWr, K 5, 
k. 12v; Goliński 1997, s. 152). Wzmianki o „erbe un-
der den weysgerbern” pojawiają się od 1355 r. Źródła 
wspominają również o pożarze w 1479 r., który wy-
buchł przy topieniu łoju w małym domku obok rzeźni 
i objął obory przy ul. Rzeźniczej, czyniąc wielkie straty 
rzeźnikom i białoskórnikom. Z dokumentu wynika, że 
ogień musiał rozprzestrzenić się na ul. Białoskórniczą 
mimo bariery muru (Goliński 1997, s. 156, przyp. 594).

Osiedle czerwonoskórników rozciągało się naj-
prawdopodobniej nad Odrą wzdłuż murów, rozbite na 
dwa skupiska przez dzielące je teren książęcy i osadę 

żydowską (Markgraf 1896, s. 53–54; Goliński 1990, 
s. 264–265). Ośrodek wschodni mieścił się pomiędzy 
dolnym odcinkiem ul. Szewskiej i zamkiem (dzisiej-
szy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego), w miejscu 
obecnie bezimiennej uliczki, zwanej niegdyś „platea 
cerdonum” (1365 r.) lub Starogarbarską („alde gerwe-
rgasse” – 1375). Skupisko zachodnie identyfikowane 
jest z ul. Nowogarbarską (obecna ul. Garbary), leżącą 
pomiędzy ul. Odrzańską i Więzienną, na terenie na-
zywanym w XIV w. „Bawarią”, prawdopodobnie od 
nazwiska rodziny patrycjuszowskiej Bawarów (Goliń-
ski 1990, s. 264–265). Z upływem czasu teren zajmo-
wany przez czerwonoskórników stał się zapewne za 
mały, co wymusiło lokalizację kolejnych warsztatów 
na nowych działkach, być może wzdłuż ul. Więziennej. 
Lokalizacja czerwonoskórników w obrębie wewnętrz-
nych murów miejskich (a nie na przedmieściach) do-
wodzi, że rada miejska miała ograniczone możliwości 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Brak miejsca 
i groźba buntu prowadziły do stosowania przymusu 
tylko w ekstremalnych sytuacjach i na ograniczoną 
skalę (Goliński 1997, s. 149, 152). Spis szosu z 1403 r., 
obejmujący płatników niższej klasy podatkowej (płat-
nicy de opere), wyszczególnia 14 garbarzy, z czego tylko 
dwóch było posesjonatami. Mateusz Goliński uważa, 
że pewna ich liczba została przemilczania w źródłach 
i mogą oni znajdować się wśród kilkuset mieszczan 
i przedmieszczan o nieznanej profesji lub nierozpozna-
nym rodzaju podatku (Goliński 1997, s. 449, tab. 118). 
Bedřich Mendl w zestawieniu dla 1403 r. wymienia 23 
garbarzy (Mendl 1929, s. 164–176), a Mateusz Goliński 
skłonny byłby liczbę biało- i czerwonoskórników pod-
nieść do 48. Musieli oni zaopatrzyć ok. 250 pracowni 
korzystających ze skór garbowanych (Goliński 1997, 
s. 455). Nie wiadomo, czy prawo wyprawy skór na włas-
ne potrzeby przez inne grupy zawodowe wynikało 
z ograniczonych możliwości przerobowych warsztatów 
garbarskich, przez co nie były one w stanie zaspoko-
ić rosnącego popytu na surowiec garbarski, czy też, co 
bardziej prawdopodobne, szewcy i oraz zapewne ręka-
wicznicy i rymarze pilnie strzegli swoich przywilejów 
i wygrywali spory kompetencyjne z garbarzami.

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty
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Ryc. 678. Rozmieszczenie wybranych rzemiosł skórniczych we Wrocławiu w 1403 r. Oprac. M. Konczewska wg Goliński 1997

Fig. 678. Distribution of selected leatherworking crafts in 1403. Developed by M. Konczewska, after Goliński 1997

Podczas badań archeologicznych prowadzonych 
w latach 2010–2012 na placu Nowy Targ odkryto 

obiekty, które można łączyć z działalnością garbarską. 
Wystąpiły one w nawarstwieniach datowanych na ko-
niec XI i połowę XIII w., skorelowanych z fazami I–III, 
odpowiadającymi osadzie rzemieślniczej funkcjonu-
jącej przed wytyczeniem placu targowego. W obrębie 
arów 42, 43, 52, 53 odsłonięto zespół obiektów inter-
pretowanych jako system melioracyjny zapewne zwią-
zany z produkcją wymagającą znacznych ilości wody. 
W jego skład wchodził obszerny, sięgający wody grun-
towej wkop o nieregularnym kształcie, kilka mniej-
szych jam o zróżnicowanej głębokości i rowy odprowa-
dzające (doprowadzające?) wodę (js. 194, 203, 205, 208, 
210, 211, 226, 230 z fazy I) (ryc. 679). W ich obrębie 
znaleziono liczne ścinki drewna. W tej samej strefie 
(ar 54) zlokalizowana była jama (js. 382) o wymiarach 

208 × 270 cm i miąższości dochodzącej do 32 cm (ryc. 
680), przyporządkowana do fazy II. W jej wypełnisku 
zalegała brunatna mierzwa ze ścinkami drewna, grud-
kami przepalonej gliny i znaczną zawartością sierści 
zwierzęcej. W fazie III na arach 54 i 55 odnotowano 
obecność trzech jam (js. 354, 356, 366), ograniczonych 
od wschodu płotem plecionkowym (ryc. 681). Treść 
ich wypełnisk wskazuje na związek z wyprawą skór. 
Pierwsza z nich (js. 354) miała owalny kształt o wy-
miarach 0,85 × 1,23 m i głębokość 80 cm. Druga (js. 
356) była trochę mniejsza, a jej zachowana miąższość 
wynosiła ok. 30 cm. Największa jama (js. 366), o rzu-
cie zbliżonym do owalu, miała wymiary 2,15 × 2,32 m 
i głębokość 1,2 m. W wypełniskach obiektów zalegała 
mierzwa przemieszana z popiołem, węglami drzewny-
mi, sierścią, korą i strużynami drewna.

Rzemiosła skórnicze
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Badania archeologiczne na placu Nowy Targ po-
twierdziły wcześniejsze ustalenia Józefa Kaźmierczyka 
o wyprawie skór na terenie osady (Kaźmierczyk 1966–
1970, cz. 2, s. 217–218, 254–264; Goliński 1990, s. 260). 
Według tego badacza pozostałością jamy garbarskiej był 
dół (odkryty w latach 60. XX w.), datowany na 2. poł. 
XII w., w którego wypełnisku znajdowały się gnój i kora 
brzozowa przemieszana z warstewkami popiołu, iłu 
i prawdopodobnie wapna. Miało się w nim jednorazo-
wo mieścić 20 m2 skór rozmieszczonych w sześciu war-
stwach (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 222). Ponadto 
w poziomach osadniczych z XI i XII w. odnotowano 
zlepki sierści (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 223). 
Współwystępowanie w jednym obiekcie pozostałości 
zarówno po warsztacie mokrym (sierść, popiół, wap-
no), jak i po garbowaniu właściwym (kora brzozowa 
i dębowa używane do sporządzania brzeczki garbującej) 
budzi uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Tech-
nologia wyprawy skór wymaga bowiem wykonywania 
tych czynności w osobnych urządzeniach i w różnych 
środowiskach: zabiegi wstępne (odwłosienie) – w za-
sadowym, garbowanie właściwe – w kwaśnym (Tur-
nau 1975; Samsonowicz 1982, s. 55). W związku z tym 
omówione wyżej obiekty odkryte na placu Nowy Targ 
należałoby uznać za miejsca wtórnego nagromadzenia 
odpadów po pełnym cyklu garbowania skór (por. Buś-
ko 1999b, s. 94). Przytoczone dowody archeologiczne 
są zbyt wątłe, aby na ich podstawie pokusić się o re-
konstrukcje ewentualnych pracowni garbarskich. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w 1966 r. w pobliżu Nowego 
Targu odsłonięto przy ul. Szewskiej doły w niesprecy-
zowanej liczbie, określone jako garbarskie, które miały 
mieścić się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obrębie 
(?) XIII-wiecznej pracowni szewskiej (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 222). Były one wyłożone połówka-
mi pni oraz wylepione warstwą gliny. Oprócz dużego 
skupiska sierści, popiołu, kory brzozowej i dębowej od-
notowano ił i dużo gnoju. Należałoby się zastanowić, 
czy obecność pozostałości po garbarstwie w pobliżu 
pracowni zajmujących się obróbką skór licowych może 
świadczyć o istnieniu osób zajmujących się obu tymi 
dziedzinami jednocześnie (por. Kaźmierczyk 1966–

1970, cz. 2, s. 223), czy też raczej o wielofunkcyjności 
tych ośrodków (por. Goliński 1990, s. 264).

Duże znaczenie do poznania zagadnień związanych 
z garbarstwem ma pracownia mieszcząca się w północ-
nej części drugiego traktu kamienicy przy ul. Więzien-
nej 11 we Wrocławiu, datowana na koniec XV w. (faza 
IX). Zajmowała ona pomieszczenie o powierzchni ok. 
30 m2, które prawdopodobnie było pozbawione okien 
i miało komunikację z podwórzem i pierwszym trak-
tem. Znajdowało się w nim sześć kadzi klepkowych 
o średnicy od 1,2 do 1,7 m, stojących w dwóch rów-
noległych rzędach (js. 10, 12, 13, 14, 15, 21/11). W ob-
szernych wkopach pod pojemniki odkryto dużą ilość 
popiołu, wapna, możdżeni bydlęcych oraz nielicznych 
kozich (Buśko 1999b, s. 92–94). W wypełniskach be-
czek zalegała próchnica przemieszana z popiołem, 
wapnem oraz sierścią, które wskazują na przeprowa-
dzanie w nich wapnienia (ługowania) skór (Buśko 
1999c, s. 210, ryc. 9). Brak w pobliżu pozostałości urzą-
dzeń służących do garbowania właściwego (tzw. dębie-
nia skór) oraz materiałów garbnikowych (kory, drew-
na) przemawia za istnieniem przy ul. Więziennej 11 
warsztatu zajmującego się wyprawą skór zamszowych 
lub białoskórniczych.

Relikty kolejnego warsztatu garbarskiego odsłonię-
to na podwórzu działki przy ul. Szewskiej 40 i pl. Uni-
wersytecki 18. Jego chronologię na podstawie straty-
grafii i ceramiki naczyniowej ustalono na 1. poł. XIV w. 
(Konczewski, Lasota et al. 2010, s. 313). Zachowana 
w partii spągowej drewniana kadź klepkowa (js. 43) 
ustawiona była na dwóch dranicach stabilizujących, 
umieszczonych przy krótszych krawędziach obiektu. 
W jej pobliżu, w partii stropowej js. 44, stwierdzono 
obecność dużej ilości popiołu oraz prawdopodobnie 
sierści, a także możdżeni bydlęcych i kozich oraz kości 
pochodzących z dolnych partii kończyn bydła i małych 
przeżuwaczy. Na podstawie zarejestrowanych reliktów 
możemy domniemywać, że w omawianej kadzi ługo-
wano skóry za pomocą popiołu. Z uwagi na zniszczenie 
terenu przez późniejszą zabudowę murowaną trudno 
określić ilość i rodzaj urządzeń garbarskich zlokalizo-
wanych w obrębie omawianej pracowni. Możemy przy-
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puszczać, że kadzie lub ewentualne doły garbarskie pier-
wotnie były osłonięte bliżej nie rozpoznaną konstrukcją, 
zabezpieczającą pojemniki przed wpływem niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych. Istotnym bowiem 
wymogiem wyprawy skór było zapewnienie odpowied-
niej, względnie stałej temperatury i wilgotności (Jasie-
wicz 1964, s. 578; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 93).

Interesujących danych dostarczyły badania archeo-
logiczne prowadzone w latach 90. XX w. pod współ-
czesną ul. Kotlarską. W wykopie liniowym o szerokości 
ok. 1,5 m, głównie w pobliżu skrzyżowania z ul. Szew-
ską, odsłonięto jamy o zróżnicowanych wymiarach, 
w których zalegała próchnica przemieszana z dużą 
ilością kory, m.in. brzozowej. W niektórych obiektach 
stwierdzono obecność warstw wapna. Odkryte obiekty 
miały zapewne związek z wyprawą skór i funkcjonowa-
ły przed 2. poł. XIII w., kiedy to wytyczono trakt komu-
nikacyjny (Niegoda 2005, s. 78–80).

Obiekty interpretowane jako urządzenia garbarskie 
odsłonięto również w południowo-wschodniej części 
Wrocławia w pobliżu obecnego pl. Dominikańskiego. 
W zatylnej części działki Kacerska Górka 15 / Nowa 
38 zarejestrowano rów (ob. 3) o długości 5,5 i szero-
kości ok. 1,8 m, z dnem i ścianami wylepionymi gli-
ną, w którego spągu zalegała warstwa rozłożonej kory. 
Chronologię znaleziska ustalono na 2. poł. XIII i 1. poł. 
XIV w. (Konczewski 2007, s. 81–82, 104–105, ryc. 60). 
Najprawdopodobniej był to dół służący do garbowania 
roślinnego skór metodą zasypową. Stratygrafia nawar-
stwień wskazuje bowiem, że obiekt czasowo był wy-
pełniony wodą, którą do celów garbarskich czerpano 
zapewne ze znajdującej się na posesji studni (Bykowski 
et al. 2000, s. 61–62). Pewną wątpliwość budzi kształt 
obiektu w przekroju poprzecznym – strome ścianki 
i wąskie dno – ale może to być wynikiem akumulacji 
osadów na dnie po zaprzestaniu użytkowania obiektu.

Na zapleczu parceli Wierzbowa 2 odkryto wkopa-
ne w ziemię dwie beczki. Pierwsza z nich datowana jest 
na przełom XIII i XIV oraz początek XIV w., druga, 
o podobnej konstrukcji, na XV–XVI w. W wypełni-
skach obu pojemników wystąpiły kora i ścinki drewna 
uznane za pozostałość garbnika stosowanego w wypra-

wie właściwej skór (Babij et al. 2001; Konczewski 2007, 
s. 81–82, 115–116, ryc. 61). Obecność w południowo-
-wschodniej części miasta obiektów związanych z ob-
róbką skór (rzeźnia, warsztaty skórnicze) poświadczają 
źródła pisane (Goliński 1997, s. 209, 421–433, 486).

Warto wspomnieć jeszcze o obiekcie przy ul. Sta-
romłyńskiej 20, gdzie natrafiono na wylewkę gliniano-
-wapienną o grubości 10 cm, wiązaną przez odkrywców 
z przejawem aktywności budowlanej lub dezynfekcją 
terenu po funkcjonowaniu XIV-wiecznej jatki mięsnej 
lub garbarni (Kaźmierczyk et al. 1995, s. 232). Mateusz 
Goliński sądzi, że może to być pozostałość po miej-
scu kaźni (Goliński 1997, s. 250). Rozstrzygnięcie dy-
lematów jest raczej niemożliwe z uwagi na niewielkie 
wymiary wąskoprzestrzennego wykopu. Wprawdzie 
w spisie szosu z 1403 r. wśród mieszkańców Piasku 
wymieni są trzej rękawicznicy, dwaj szewcy i paś-
nik, jednak dane te nie potwierdzają wyprawy skór na 
tym terenie (Goliński 1997, s. 443).

Niewykluczone, że na terenie Ostrowa Tumskiego 
we Wrocławiu już w 2. poł. X w. funkcjonowała nie-
wielka garbarnia, w skład której wchodziły co najmniej 
cztery jamy garbarskie, jama po beczce z wapnem, jama 
po wiadrze oraz pień do obróbki skóry. Opisy poszcze-
gólnych obiektów i ich analiza funkcjonalna budzą 
wątpliwości, niemniej nie można wykluczyć interpre-
tacji zaproponowanej przez odkrywców (Kaźmierczyk 
1991–1995, cz. 3, s. 31–36).

Odsłonięte we Wrocławiu obiekty lub zespoły 
obiektów interpretowane jako urządzenia służące do 
ługowania (wapnienia) i garbowania właściwego skór 
miały różną konstrukcję, począwszy od zwykłych jam, 
poprzez doły wyłożone drewnem lub uszczelnione gli-
ną, aż po bardziej złożone obiekty, jak kadzie klepkowe.

Analogie do zabytków wrocławskich znajdujemy w 
innych miastach Śląska i Europy. W Nysie przy ul. Ban-
kowej odkryto trzy dębowe kadzie o średnicy ok. 1,3 m,
datowane na XIII lub 1. poł. XIV w. Były one ustawione 
w jednym rzędzie, a w ich wypełniskach oprócz sierści, 
popiołu i kory stwierdzono również domieszkę węgli 
drzewnych (Kaźmierczyk 1958, s. 56). Pozostałości 
kolejnych średniowiecznych pracowni garbarskich za-
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rejestrowano m.in. w Gdańsku (Wiklak 1967a, s. 140; 
1969, s. 479), Szczecinie (Leciejewicz 1962, s. 119), 
Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 89–100), 
Nakle (Tabaczyńscy 1960, s. 164), Exeter (Allan 1984, 
s. 325), Northampton (Cherry 2001, s. 297–298, Fig. 
147) i Nowogrodzie Wielkim (Jakunin 1947, s. 38). Na 
uwagę zasługują garbarnie z terenu Niemiec, odkryte 
w Greifswaldzie (Enzenberger 2000, s. 104), Villin-
gen, Memmingen i Ratyzbonie, a także w szwajcar-
skim Schaffhausen (Jenisch 2008, s. 223–227). Niektóre 
z nich funkcjonowały od średniowiecza aż do XVIII w.

Specyficzne wymogi garbarstwa przyczyniły się do 
wykształcenia odrębnych form budynków, składają-
cych się z pomieszczeń odzwierciedlających poszcze-
gólne etapy produkcyjne. W izbach z oknami lub szo-
pach wykonywano obróbkę ręczną skór. Na parterze 
domu mieszkalnego oraz na podwórzu znajdowały się 
doły do wapnienia i kadzie przeznaczone do garbowa-
nia właściwego skór. Na piętrze mieściły się pokoje maj-
strów i izba do czynności wykończalniczych, a na stry-
chu – suszarnie (Turnau 1975, s. 32–34; Jenisch 2008, 
s. 226–228). Czynności warsztatu mokrego, a więc 
moczenie, mizdrowanie i usuwanie okrywy włosowej, 
z uwagi na fetor i ograniczenia lokalowe odbywały się 
zazwyczaj na świeżym powietrzu, na podwórzu przed 
pracownią. Przypuszczalnie taki układ przestrzenny 
miała pracownia garbarska z kadziami do wapnienia 
skór na parterze mieszcząca się w budynku, którego re-
likty odsłonięto przy ul. Więziennej 11. Jest to jedyny 
znany z Wrocławia obiekt, który bez wątpienia można 
wiązać z wyprawą skór.

d. Warsztaty szewskie

Pozostałości pracowni skórniczych zajmujących się 
wyrobem i naprawą artykułów skórzanych są zazwyczaj 
trudne do uchwycenia w materiale archeologicznym. 
Ich wyróżnienia dokonuje się zwykle na podstawie 
współwystępowania wyrobów gotowych, surowca, pół-
fabrykatów, odpadów i narzędzi służących do obróbki 
skóry (Wiklak 1960, s. 29–33). Duże nagromadzenie 
odpadów skórzanych w jednym miejscu jest wskazów-

ką sugerującą istnienie na danym terenie warsztatów 
skórniczych. Szczegółowa analiza surowcowa i formal-
na odkrytych ścinków umożliwia rekonstrukcję profilu 
działalności danej pracowni (por. Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 102–117).

Narzędzia szewskie

Doskonałym źródłem poznania rzemiosła szew-
skiego jest ikonografia. Pozwala nam prześledzić roz-
planowanie wnętrza pracowni i podział pracy wraz 
z technikami produkcji obuwia, a także poznać asorty-
ment narzędzi szewskich. Na ilustracji z Kodeksu Bal-
tazara Behema z 1505 r. ukazano przestronny warsztat 
krakowskiego szewca (Miniatury z Kodeksu 2010). Izba 
ma duże okno i alkierz, w którym majster na dużym 
stole wykrawa cholewki, a dwaj czeladnicy, siedzący na 
stołkach, szyją obuwie. Na półkach stoją równo usta-
wione buty z czarnej i kolorowej skóry, przeznaczone 
na sprzedaż. Skromniejsze pomieszczenia widzimy na 
miniaturach z Das Hausbuch der Mendelschen Zwöl-
fbröderstiftung zu Nürnberg. Znajdowały się w nich tyl-
ko niezbędne sprzęty, takie jak ława, na której operowa-
no materiałem skórzanym, stołek (zydel) do siedzenia 
oraz półki i stelaże do przechowywania narzędzi, kopyt 
i obuwia (ryc. 682). Drzeworyt Josta Ammana z 1568 r.
przedstawia dwóch czeladników w trakcie zszywania 
obuwia oraz majstra oferującego towar klientce. Nad 
ladą wiszą różne typy trzewików. Zauważamy, że rze-
mieślnicy ukazani na niektórych ilustracjach noszą 
fartuchy, a wśród akcesoriów ochronnych poczesne 
miejsce zajmują naparstki (ryc. 682 a). Palce zabezpie-
czano również skórzanymi nasadkami (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 227, ryc. 71 b, c).

Pracownie szewskie były wyposażone w kopyta, 
noże, nożyce, szydła, igły, punce, przebijaki, gładzi-
ki, rylce, stemple, młotki i inne niezbędne przybory 
(por. Wojtasik 1960, s. 185–187; Wiklak 1969, s. 481–
484; Kaźmierczyk 1996–1970, cz. 2, s. 224–229, ryc. 
53; Romanow 1981, s. 169–170; Samsonowicz 1982, 
s. 116–128; Turnau 1983, s. 19–20; Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 108–110; Drążkowska 2011, s. 35–38). Naj-
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bardziej charakterystycznym narzędziem szewskim 
były kopyta, na których szyto, formowano i reperowano 
obuwie. Przypominają one kształtem model stopy. Wy-
konywano je z twardego, odpornego na wilgoć drew-
na, a tylko sporadycznie z kory. Odporność na wilgoć 
była istotna, gdyż skóry w czasie krojenia i szycia były 
lekko zwilżane, co pomagało uzyskać surowiec bardziej 
rozciągliwy. Ciągle namakanie drewna i wysychanie 
po zakończonej pracy powodowało deformacje i nisz-
czenie kopyt (Drążkowska 2011, s. 36). Z Wrocławia 
znamy tylko jeden tego typu zabytek, odkryty na złożu 
wtórnym przy ul. Szewskiej. Szyto na nim prawdopo-
dobnie w XIII w. obuwie dziecięce o długości 14,3 cm
(Lodowski 1969, ryc. 34c; Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 2, s. 224, ryc. 53 w). Sądząc po XVI-wiecznych spi-
sach inwentarzowych pracowni szewskich z Poznania, 
możemy przypuszczać, że liczba kopyt używanych 
w jednym warsztacie wynosiła kilkanaście lub kilka-
dziesiąt par (Turnau 1975a, s. 73). Odkryto je w wielu 
miastach, m.in. w Opolu (Hołubowicz 1956, s. 132), 
Legnicy (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 224), Gdań-
sku (Wiklak 1960, s. 17; 1969, s. 481), Wolinie (Wojta-
sik 1960, s. 186), Szczecinie, Kołobrzegu (Polak 1999a, 
s. 257; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 108), Greifswal-
dzie (Kaute 1998, s. 131–134, Abb. 1–3) i Pskowie 
(Grozdilov 1962, s. 70, ryc. 56/9). Największy opu-
blikowany zespół kopyt, liczący 200 sztuk, pochodzi 
z Nowogrodu Wielkiego (Izjumova 1959, s. 198). Obok 
kopyt podstawowymi narzędziami szewskimi i kalet-
niczymi były noże o różnie ukształtowanych ostrzach, 
z których każdy miał odmienne zastosowanie. Posłu-
giwano się nimi zarówno przy uboju zwierząt i wypra-
wie skór, jak i przy kroju i wykańczaniu obuwia oraz 
w zdobnictwie (ryc. 682 a–c; ryc. 683 a–c; ryc. 684 b, d). 
Do wykrawania elementów składowych obuwia służyły 
masywne noże z szerokim półksiężycowatym ostrzem 
i szpikulcem usytuowanym w górnej części na prze-
dłużeniu rękojeści, który umożliwiał unieruchomienie 
narzędzia poprzez wbicie w drewnianą deskę. Do cięcia 
surowca skórzanego służyły też nożyce ze sprężynują-
cym kabłąkiem. Niewykluczone, że do tego celu wyko-
rzystywano również noże z prostymi ostrzami. Wśród 

niezbędnych przyborów do wykroju obuwia znajdo-
wały się miarki do pomiaru długości i szerokości sto-
py oraz odpowiednie wzorniki sporządzane na desce 
lub korze, ułatwiające racjonalne gospodarowanie su-
rowcem. Zastosowanie szablonów niewątpliwie przy-
czyniło się do ujednolicenia produkcji i standaryzacji 
wyrobów (Romanow 1981, s. 171; Grew, de Neergaard 
2001, s. 46–47; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 109). 
Brzegi skóry ścieniano ostrym nożem do szarfowania, 
przypominającym kształtem łopatkę. Do obkrawania 
brzegów, wyrównywania skóry i wykańczania obuwia 
stosowano narzędzia z sierpowato zagiętą głownią 
oraz noże ze skośnie uformowanym sztychem. Za noże 
szewskie zwykło się uznawać egzemplarze z masywną, 
szeroką i krótką głownią, z zaokrąglonym, podgiętym 
do góry ostrzem i ostrym sztychem (Kolčin 1959, s. 56, 
ryc. 43 b). Godłem szewców był but przebity strzałą, 
obok którego na pieczęciach przedstawiano także na-
rzędzia szewskie: półokrągłe noże do wycinania po-
deszwy i sierpowate do cięcia skóry (Marcisz 2002, 
s. 124–127, poz. 382–404). W pracowniach skórniczych 
znajdowały się młotki, osełki do ostrzenia narzędzi, 
gładziki kamienne i kościane oraz skrobacze (ryc. 683 
d; ryc. 684 a, b, d). Młotki służyły do wbijania gwoździ 
w płat skóry przygotowany do krojenia lub drewnia-
nych kołeczków, za pomocą których łączono podeszwy 
z kopytem przed ich zszyciem z wierzchem obuwia 
(Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 228; Romanow 1981, 
s. 170). Używano także drewnianych i skórzanych pod-
kładek (por. Wywrot 1996, s. 279; Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 110) oraz zapewne pocięgla – skórzanego 
paska służącego do przymocowania naciągniętego na 
kopyto buta do kolana szewca, by ułatwić mu pracę 
(Goubitz et al. 2001, s. 107).

Podczas badań archeologicznych w latach 2010–
2012 na placu Nowy Targ pozyskano pokaźny zbiór na-
rzędzi, z których część mogła być związana z wytwór-
czością skórzaną. Wśród nich należy wymienić nożyce, 
szydła, noże o różnie ukształtowanych głowniach, igły 
i naparstki (zob. aneks XI.1.d.1). Analizę noży pod 
kątem funkcji przeprowadzili w osobnym opracowa-
niu wspomniani już Katarzyna Wieczorek-Kańczura 
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i Jakub Szajt. Skupili się oni jednak na nożach zwią-
zanych z ogólnie pojętą kulturą stołu. W opracowaniu 
uwzględniam tylko 2 igły, gdyż pozostałe kilkadziesiąt 
okazów z uwagi na niewielkie rozmiary należałoby 
wiązać raczej z krawiectwem.

Na uwagę zasługuje nóż z półksiężycowatym 
ostrzem, z puncami w postaci okręgu otoczonego 4 sier-
pami, umieszczonymi po obu stronach cienkiej głowni 
(ryc. 685: 86/11). Jego trzpień był pierwotnie osadzony 
w kościanej lub drewnianej rękojeści. Związek z ob-
róbką skóry mógł mieć również nóż z krótką głownią 
i masywną drewnianą rękojeścią, zdobioną u nasady 
rzędem dołków (ryc. 686: 3951/11). Na głowni ze sko-
śnie uformowanym sztychem wybito puncę w kształcie 
kwiatu. Nieco dłuższą głownię miał nóż z kościaną rę-
kojeścią (ryc. 685: 7872/11). Kolejny nóż, który można 
łączyć z rzemiosłami skórniczymi lub obróbką drewna, 
ma sierpowato zakrzywioną głownię i drewnianą, za-
kutą na końcu rękojeść ze skuwką, która nie zachowała 
się. Na środku głowni umieszczono puncę przedsta-
wiającą dwie gwiazdy (ryc. 686: 9333/11). Noże inter-
pretowane jako przybory skórnicze odkryto na wielu 
wrocławskich stanowiskach (Kaźmierczyk 1966–1970, 
s. cz. 2, 226–227, ryc. 53; Romanow 1981, s. 170; Kon-
czewska, Wachowski 2010, s. 280–282, ryc. 202–205).

Do narzędzi tnących należą nożyce. Używano ich 
do różnych celów, nie tylko związanych z cięciem skór. 
Wykorzystywano je m.in. w krawiectwie, pasterstwie 
(postrzyganie owiec) i do strzyżenia ludzi, co poświad-
czają źródła ikonograficzne (Cowgill et al. 2008, s. 60). 
Miały one ostre ostrza, charakteryzujące się znaczną 
twardością, ale znane są również okazy marnej jakości 
(Cowgill et al. 2008, s. 68–74; Miazga 2010, s. 325). Na 
placu Nowy Targ odkryto 44 egzemplarze żelaznych lub 
stalowych nożyc kabłąkowych (ryc. 687, 688). Najwięk-
sze z nich miały długość 30,6 cm (ryc. 687: 3861/11), 
najmniejsze zaledwie 6,8 cm (ryc. 688: 492/11). Więk-
szość z nich miała jednodzielną konstrukcję i wyraźnie 
oddzielone od kabłąka ramiona o kolistym lub czwo-
rokątnym przekroju. Analogiczne narzędzia znane 
są z wielu stanowisk, m.in. z Wrocławia (Wachowski 
2010d), Kołobrzegu (Polak 1996, s. 236), Nowogro-

du Wielkiego (Kolčin 1959, s. 63, ryc. 48) i Londynu 
(Cowgill et al. 2008, s. 106–113). Sprężynujący taśmo-
waty kabłąk u wszystkich zachowanych egzemplarzy 
uformowany był pierścieniowato. Końce ostrzy były 
szpiczaste lub skośnie ścięte (tępe). Półkoliste lub roz-
wartokątne przejście między ramieniem i ostrzem 
podkreślone było u 11 egzemplarzy trójkątnym wy-
stępem (ryc. 687: 3542/11, 3848/11; ryc. 688: 1658/11, 
7602/11, 4825/11, 9856/11). Jeden zabytek, datowany 
na XIII w., zaopatrzony był w aż 4 pary ząbków (ryc. 
687: 4862/11). Dwa największe egzemplarze miały ta-
śmowate, profilowane ramiona płynnie wyprowadzo-
ne z kabłąka i szpiczasto zakończone ostrza (ryc. 687: 
10925/11, 3861/11). Nożyce z taśmowatymi uchwytami 
odkryto w Kołobrzegu i na zamku w Pułtusku (Polak 
1996, s. 236, tab. 76: 6). Trzy pary nożyc charakteryzo-
wały się odmienną konstrukcją. Wykonano je z trzech 
elementów: kabłąka zakończonego dwiema obejmami 
do zamocowania ramion z ostrzami, które przechodziły 
przez otwory umieszczone w ramionach kabłąka (ryc. 
685: 11075/11; ryc. 688: 8929/11). Na trzech zabytkach 
wystąpiły motywy zdobnicze w postaci poprzecznych 
żłobków wypełnionych cynowaniem i ząbków na we-
wnętrznej stronie ramion (ryc. 677: 5898/11, 11820/11; 
ryc. 688: 8929/11).

Kolejnym ważnym narzędziem używanym przez 
szewców, rymarzy i kaletników były szydła, służące do 
przebijania otworów w skórze i robienia nacięć. Iden-
tycznych szydeł używali koszykarze. Były one pomoc-
ne podczas wyplatania i zagęszczania plecionki (Wrze-
siński 1994, s. 156–157). Odkryte w wykopie na placu 
Nowy Targ egzemplarze różniły się długością, gru-
bością ostrza i przekrojem poprzecznym. Wszystkie, 
poza dwoma okazami ze stopu miedzi (ryc. 689: 65/10, 
40/11), wykonano z kutego żelaza lub stali. Ramiona 
szydeł były zazwyczaj obustronnie ostro zakończone. 
Niektóre z nich miały wyodrębniony trzpień do osa-
dzenia rękojeści, z charakterystycznym zgrubieniem 
(ryc. 689: 2507/11), u innych jedno z ramion mogło 
pierwotnie pełnić funkcję trzpienia. Cztery egzempla-
rze zachowały się wraz z drewnianymi rękojeściami 
(ryc. 689: 7547/11, 1287/11, 5778/11, 11406/11). W 
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jednym przypadku oprawkę wykonano z żelaza, a do 
stabilizacji trzpienia użyto bliżej nieokreślonego le-
piszcza (ryc. 677: 3455/11). Na uwagę zasługuje szydło 
z toczoną rękojeścią o wrzecionowatym kształcie (ryc. 
689: 5778/11). Analogiczne narzędzia przedstawiono 
na malowidle ołtarzowym „Życie św. Marka” w kate-
drze La Seu w Monresa w Hiszpanii, z połowy XIV w.
(Volken 2014, Fig. 7). Na drugim zachowanym w ca-
łości uchwycie drewnianym wyryto literę X, stano-
wiącą prawdopodobnie znak własnościowy (ryc. 689: 
1287/11). Interesujący jest również egzemplarz wyko-
nany ze stopu miedzi, z tordowanym w partii środkowej 
ramieniem (ryc. 689: 65/10). Tego typu zabytek znany 
jest m.in. z Nowogrodu Wielkiego, gdzie datowany 
jest na XV w. (Kolčin 1959, ryc. 50: 2). Długość części 
pracującej szydeł wynosiła od 4,4 do 12,4 cm, zwykle 
ok. 6 cm, długość całych zabytków wraz z rękojeścią 
dochodziła natomiast do 21,2 cm. Miały one rombo-
idalny, kwadratowy, okrągły lub prostokątny przekrój 
poprzeczny o wymiarach od 0,25 do 0,7 cm. Omawia-
ne egzemplarze były zazwyczaj proste, ale odnotowa-
no także okazy z lekko zakrzywionym ostrzem. Szydła 
z uwagi na swoją funkcję musiały charakteryzować się 
odpowiednią twardością i wytrzymałością. Właściwo-
ści takie osiągano, poddając wyroby np. hartowaniu. 
Podczas obróbki cieplnej zmieniała się struktura stali 
z ferrytycznej na martenzytyczną (Kolčin 1959, s. 64; 
Miazga 2010, s. 325–326). Z terenu Wrocławia pocho-
dzi bogaty zbiór średniowiecznych szydeł, wykonanych 
z żelaza, sporadycznie z kości lub poroża, o przekroju 
ostrza kolistym, soczewkowatym, w kształcie prostoką-
ta, rombu lub trójkąta (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 224–226; Romanow 1981, s. 170; Wachowski 2010d, 
ryc. 194: 528–530). Okazy o łukowato wygiętych 
ostrzach umożliwiały wykonywanie otworów tylko 
w licu lub w mizdrze bez konieczności przebijania szy-
dła przez całą grubość skóry (Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 2, s. 226; Samsonowicz 1982, s. 121). Przy monta-
żu obuwia posługiwano się igłami, choć nie były one 
niezbędnym przyborem, do szycia bowiem można było 
użyć samej nici, w której końce wpleciono szczecinę. 
Dzięki temu nabierała ona sztywności i można ją było 

przewlekać przez wykonane uprzednio za pomocą 
szydła otwory w skórze. Igły stosowano raczej do wy-
kańczania i haftowania okryć stóp (Wiklak 1960, s. 23; 
1993, s. 83). Mogły one mieć różną długość, szerokość 
i przekrój poprzeczny (Drążkowska 2011, s. 38). Kil-
kadziesiąt egzemplarzy o rozmaitej wielkości odkryto 
w wykopach na Starym Mieście we Wrocławiu (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 227, ryc. 53 m, n; Roma-
now 1981, s. 170, ryc. 1 s–v; Wachowski 2010d, ryc. 
196), drugie tyle w wykopie z lat 2010–2012 na placu 
Nowy Targ. Igłami szewskimi były zapewne 2 egzem-
plarze o okrągłym przekroju i długości 8,8 i co najmniej 
11 cm (ryc. 685: 7534/11, 3138/11).

Elementy składowe obuwia łączono za pomocą 
przędzy lnianej lub konopnej, zwanej dratwą (od nie-
mieckiego słowa Drath), rzadziej używano do tego 
celu cienkich rzemieni. Nici impregnowano różnymi 
substancjami, m.in. woskiem, żywicą lub smołą, które 
znacznie przedłużały ich trwałość i wodoodporność 
(Romanow 1981, s. 171; Samsonowicz 1982, s. 124; 
Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 109; Drążkowska 2011, 
s. 38). Oba odkryte naparstki wykonano ze stopu mie-
dzi i pokryto rzędami dołków (ryc. 685: 329/10).

W zdobnictwie skór znajdowały zastosowanie, 
obok wspomnianych już szydeł: przebijaki w rodzaju 
dłutek o wąskim ostrzu do wykonywania podłużnych 
regularnych otworów, stemple oraz punce do wybijania 
otworów (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 224–228; 
Romanow 1981, s. 170; Schnack 1992, s. 82). Używa-
no stempli i punc w kształcie rombów, serc lub bardziej 
złożonych wątków ornamentacyjnych, o czym świadczą 
wzory wytłoczone i wybite na wyrobach skórzanych. 
Możliwe, że przy bardziej skomplikowanych motywach 
zdobniczych posługiwano się wzornikami-plakietami 
(Grew, de Neergaard 2001, s. 79–81). Obecność w ma-
teriale wrocławskim obuwia zdobionego malowaniem 
i metalowymi aplikacjami może wskazywać na sto-
sowanie pędzli, barwników i tygli odlewniczych (por. 
Konczewska 2011, s. 265–268, 272). Na placu Nowy 
Targ odkryto pozostałości tygielków i dużą ilość su-
rowca ołowianego, które wykorzystywano zapewne 
m.in. do odlewania sprzączek i okuć metalowych.

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty



771

W warsztacie pracowały zazwyczaj trzy osoby: 
majster i dwóch czeladników lub czeladnik i uczeń. 
Ustawy Poznania i Kościana z lat 1555–1593 zabrania-
ły zatrudniać więcej niż trzech czeladników, a każdy 
z nich był zobowiązany wykonać trzy pary trzewików 
i jedną parę butów tygodniowo (Baranowski 1919, 
s. 107). Zestawienie wielu norm z XV–XIX w. pozwala 
ustalić, że nakazywano czeladnikom uszycie od sześciu 
do kilkunastu par obuwia tygodniowo (Turnau 1983, 
s. 76–77). Józef Kaźmierczyk podjął próbę oszacowania 
maksymalnej liczby obuwia, jaką można wykroić z ar-
kusza skóry o powierzchni 1 m2 przy założeniu, że jest 
on pozbawiony wad i uszkodzeń. Okazało się, że z płata 
skóry o powyższej wielkości można wykonać 5–6 par 
obuwia dla dorosłych lub 9–10 par obuwia dziecięcego. 
Udało mu się również ustalić procentowy udział ścin-
ków generowanych w trakcie rozkroju, który wynosi 
2–4%, oraz określić czas pracy potrzebny na sporządze-
nie pary butów (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 255). 
Według opinii wiejskich szewców wykrojenie i uszycie 
pary obuwia za pomocą narzędzi analogicznych do 
tych używanych przez rzemieślników średniowiecz-
nych zajmuje od półtora do trzech dni, w zależności 
od typu obuwia i pory roku. Obliczona przez badacza 
roczna wydajność jednej wczesnośredniowiecznej pra-
cowni szewskiej wynosiła od 150 do 200 par obuwia 
dla dorosłych (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 255). 
Podobnie oszacował ilość wytwarzanego obuwia Hen-
ryka Wiklak w warsztacie odkrytym w Gniewie. Mógł 
on produkować od 200 do 240 par butów dla dorosłych 
lub 360–400 par okryć stóp dziecięcych. Oprócz wyro-
bu obuwia dokonywano tutaj także napraw. Przema-
wiają za tym liczne ścinki ze śladami szwów i przetarć, 
a także fragmenty obuwia z łatami (Wiklak 1993, s. 105). 
Przeciętny czas użytkowania obuwia w średniowieczu 
wynosił pół roku (Hołubowicz 1956, s. 131; Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 257), a jeśli uwzględnimy na-
prawy, mógł się on wydłużyć nawet do roku (Wiklak 
1993, s. 106). Szewcy wykonywali wiele czynności, 
począwszy od garbowania skór na własny użytek, po-
przez wyrób i naprawę obuwia oraz (z braku specja-
listów) innych artykułów skórzanych, a skończywszy 

na sprzedaży gotowego towaru. Samo szycie obuwia 
nie wymagało specjalnych urządzeń produkcyjnych 
i można je było wykonywać w zwykłej izbie mieszkal-
nej. Zakupem surowca, obsługą klienta oraz zbytem zaj-
mował się majster. On też lub doświadczony pracownik 
wykrawał na stole lub kłodzie drewnianej poszczególne 
elementy składowe obuwia, a zadaniem czeladników 
i uczniów było ich zszycie i wykończenie wyrobu. 
Ewentualna wyprawa skór odbywała się w garbuzie 
szewskim – prywatnym (zlokalizowanym w szopie albo 
na podwórzu posesji) lub zbiorowym. W Poznaniu do 
końca XV stulecia funkcjonowało parę (cztery lub pięć) 
prywatnych garbuzów szewskich, niezależnie od posia-
danego przez cech szewców zbiorowego garbuza (Wie-
siołowski 1982, s. 225). Najpóźniej w 1. poł. XVI w.
 szewcy kołobrzescy posiadali nad rzeką w pobliżu dzi-
siejszej ul. Budowlanej budynek do wyprawiania skór 
na własny użytek (Riemann 1924, s. 99), a w XVI w. 
miasto dzierżawiło szewcom i innym rzemieślnikom 
branży skórniczej doły do garbowania skór (Wywrot-
-Wyszkowska 2008, s. 110). Użytkowanie wspólnych 
obiektów garbarskich należało do częstych praktyk 
w wielu późnośredniowiecznych miastach (Zaleski 
1932, s. 11–12; Bogucka 1962, s. 128 i n.; Turnau 1975, 
s. 36–37). W Poznaniu wyprawą skór u szewców i ry-
marzy zajmowali się czeladnicy garbarscy. Pomimo 
konkurencji między cechami taka praca była tolero-
wana i gwarantowana przez władze miasta, a czeladnik 
garbarski miał być przez oba cechy uczciwie traktowany 
i nieszykanowany (Zaleski 1932, s. 10–12; Wiesiołowski 
1982, s. 225). Możemy przypuszczać, że podobnie było 
we Wrocławiu, z zastrzeżeniem, że każdy ośrodek miał 
lokalną specyfikę i mogły w nim obowiązywać odrębne 
regulacje prawne. Pewne jest, że co najmniej od 1420 r.
szewcy wrocławscy garbowali skóry na własny uży-
tek. Zachowane XVII-wieczne statuty cechu szewskie-
go wymagały od kandydata na mistrza umiejętności 
wyprawy skór, co świadczy, że uczniowie i czeladnicy 
szewscy byli również kształceni w tym zakresie (Drąż-
kowska 2011, s. 33). Najprawdopodobniej potrafili oni 
garbować tylko twarde skóry bydlęce przeznaczone na 
spody i ciężkie wierzchy obuwiowe, nie zajmowali się 
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natomiast wyprawą skór kolorowych na miękkie cho-
lewki, co było domeną czerwonoskórników, białoskór-
ników, zamszowników czy safianników (Turnau 1983, 
s. 41). Dowodem na trudnienie się szewców garbar-
stwem są spisy inwentarzowe jatek szewskich np. 
w Bełżycach (1613), w Głogowie małopolskim (1644) 
i w Sokołowie (1625–1710), w których wymienia się 
narzędzia do wyprawy skór, a także insygnia cechów 
szewskich z przedstawieniami tychże akcesoriów (Tur-
nau 1975, s. 27). Na kartach źródeł pisanych odnotowa-
no liczne skargi szewców na złą jakość skór dostarcza-
nych przez garbarzy i drożyznę, które uniemożliwiały 
wyrób dobrego obuwia w niskich cenach (Zaleski 1932, 
s. 21). Nie dziwi więc, że w trosce o zbyt swoich artyku-
łów dążyli oni do zachowania prawa wyprawy skór na 
własne potrzeby. Mogli w ten sposób uniezależnić się 

od dostaw garbarzy i zagwarantować sobie odpowied-
nią jakość i cenę finalnego wyrobu. Szewcy wrocławscy, 
podobnie jak i poznańscy, nabywali skóry surowe za-
pewne hurtowo i rozdzielali je pomiędzy poszczegól-
nych członków cechu wedle ich potrzeb i możliwości 
finansowych. Kwestie te regulowały osobne przepisy, 
czego przykładem jest punkt 8 wydanego w 1425 r. wil-
kierza, w którym mowa o zakupie suszonych skór przez 
obuwników poznańskich (Zaleski 1932, s. 11). Od 2. poł.
XV w. wymagania wobec czeladnika szewskiego zaczęły 
wzrastać, a podstawowym warunkiem uzyskania tytułu 
mistrza było wykonanie sztuki mistrzowskiej. W To-
runiu według statutów cechowych z 1470 r. kandydat 
na mistrza musiał uszyć: „Pary butów rybackich, pary 
tragarskich trzewików wiązanych 4 rzemieniami, pary 
zwykłych trzewików” (Herbst 1933, s. 157).
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Ryc. 682. Wytwórcy obuwia: a – szewc podczas pracy w warsztacie, 1432 r.; 
b – szewc Martin Schwab, 1459 r.; c – szewc Hans Schneider, 1562 r.; 

d – wytwórca patynek Kunz Frank, 1489 r. Za: Das Hausbuch der Mendel-
schen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg http://www.nuernberger-hausbu-

echer.de

Fig. 682. Shoemakers: a – shoemaker at work, 1432; b – shoemaker Martin 
Schwab, 1459; c – shoemaker Hans Schneider, 1562; d – patten maker Kunz 

Frank, 1489, After: source: http://www.nuernberger-hausbuecher.de
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Ryc. 683. Skórnicy: a – kaletnik Eberhard Taschner, 
1425 r.; b – sakiewnik Hans Rosner, 1526 r.; 
c – rymarz Hans Ryemer, 1425 r.; d – wytwórca 
uprzęży Lienhard NN, 1425 r. Za: Das Hausbuch 
der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg, 
http://www.nuernberger-hausbuecher.de

Fig. 683. Leathercrafters: a – bag maker Eberhard 
Taschner, 1425; b – purse maker Hans Rosner, 1526; 
c – saddler Hans Ryemer, 1425; d – bridle maker 
Lienhard NN, 142, After: source: http://www.nuern-
berger-hausbuecher.de

Ryc. 684. Skórnicy: a – paśnik Seitz Gürtler, 1425 
r.; b– paśnik Benedykt Sporrer, 1586 r.; c – kuśnierz 
Jorg Ölhofen, 1543 r.; d – pergamenista Fritz Pyr-
metter, 1425 r. Za: Das Hausbuch der Mendelschen 
Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg (http://www.
nuernberger-hausbuecher.de)

Fig. 684. Leathercrafters: a – girdle maker Seitz Gür-
tler, 1425; b – girdle maker Benedict Sporrer, 1586; 
c – furrier Jorg Ölhofen, 1543; d – parchment maker 
Fritz Pyrmetter, 1425, After: source: http://www.
nuernberger-hausbuecher.de
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Ryc. 685. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Narzędzia. Fot. M. Konczewska

Fig. 685. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Tools. 

Phot. M. Konczewska

Ryc. 686. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Noże. 
Fot. M. Konczewska

Fig. 686. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knives. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 687. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Nożyce. Fot. M. Konczewska

Fig. 687. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Scissors. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 688. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Nożyce. Fot. M. Konczewska

Fig. 688. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Scissors. 

Phot. M. Konczewska
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Ryc. 689. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Szydła. Fot. M. Konczewska

Fig. 689. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Awls. Phot. M. Konczewska
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Lokalizacja warsztatów szewskich

Siedziby szewców co najmniej od 2. poł. XIII w. były 
skupione wzdłuż ul. Szewskiej i Łaciarskiej na odcinku 
od obecnej ul. Wita Stwosza do pl. Nankiera i częścio-
wo do Odry, od tego bowiem czasu znacznie zwiększa 
się ilość zabytków skórzanych odkrywanych w wyko-
pach przy obu ulicach. Józef Kaźmierczyk zauważa, że 
w pracowniach zlokalizowanych przy ul. Szewskiej do-
minowały ścinki nowe, przy ul. Łaciarskiej natomiast 
odpady wtórne, czyli skrawki ze śladami szwów (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 265–267). Według bada-
cza wcześniejsze centrum skórnicze znajdowało się na 
terenie obecnego placu Nowy Targ.

W księgach ławniczych „schubrucke” („schugas-
se” – 1356 r.), czyli „platea sutorum”, występuje od roku 
1345, podobnie jak równoległa do niej „altbusergasse” 
czyli „platea renovatorum” (Markgraf 1896, s. 5, 189; 
Goliński 1990, s. 264; 1997, s. 98). Etymologię nazw 
obu ulic potwierdzają znaleziska archeologiczne, które 
wskazują na istnienie na omawianym terenie warsz-
tatów skórniczych (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 266). Centrum osadnicze branży obuwniczej mieści-
ło się w dwóch blokach zabudowy pomiędzy obecnymi 
ul. Kuźniczą i Łaciarską oraz Kotlarską i Wita Stwosza 
(ryc. 678). Działało tam aż 51% wrocławskich obuwni-
ków. Wyjątkowość tego odcinka ul. Szewskiej polega 
jednak nie na skoncentrowaniu określonego procentu 
pracowni, lecz na skupieniu 48 z nich na bardzo małej 
powierzchni, zaledwie 10 działek lokacyjnych (Goliń-
ski 1997, s. 485, plan 25). Szewcy, którzy zdecydowali 
się działać w innych częściach miasta, preferowali po-
dobnie jak łatacze arterie wylotowe (Ruska, św. Miko-
łaja, Świdnicka) i okolice bram (Oławska, Odrzańska, 
NPM), a ich aktywność była nastawiona raczej na 
usługi niż wytwórczość. W przypadku łataczy taka lo-
kalizacja była optymalna, tam bowiem najłatwiej było 
o klienta, tam też powstawały małe skupiska obuwników. 
Rzemieślnicy skupieni w obrębie ul. Szewskiej trudnili 
się głównie produkcją, a gotowy towar wystawiali na 
ławach szewskich na parterze szmatruza na Rynku lub 
w innym przeznaczonym do tego miejscu (Goliński 

1997, s. 485). Oddzielenie miejsc produkcji od miejsc 
sprzedaży gwarantowało szewcom zachowanie rów-
ności w możliwościach zbytu pomiędzy wszystkimi 
cechowymi rzemieślnikami i teoretycznie niwelowało 
potrzebę rywalizacji o klienta w miejscu zamieszkania 
(Goliński 1991, s. 70–71; 1997, s. 485). Koncentracja na 
jednym obszarze wielu warsztatów szewskich (przeka-
zywanych drogą dziedziczenia lub sprzedaży) izolowała 
natomiast od świata ostrych podziałów klasowych. Po-
zycja społeczna i majątkowa poszczególnych mistrzów 
bez wątpienia była zróżnicowana, ale przypuszczalnie 
zasadniczo nie odbiegała od średniej dla tej grupy za-
wodowej (por. Wiesiołowski 1982). O randze ul. Szew-
skiej jako centrum branży obuwniczej świadczy zlokali-
zowany tutaj dom cechowy, wzmiankowany w źródłach 
z XVII w. (Goliński 1997, s. 503, mapa 35).

Liczba szewców w 1403 r. w skali całego miasta we-
dług szacunków Mateusza Golińskiego (1997, s. 444–
448, tab. 118) wynosiła 103, z czego ok. 35% z nich było 
posesjonatami. Spis podatkowy z tego samego roku 
wymienia 19 łataczy, z których tylko 2 (10%) posiadało 
majątek nieruchomy, oraz 9 pantoflarzy (Goliński 1997, 
s. 444–448, tab. 118). Pięciu przedstawicieli ostatniego 
zawodu odnotowano w 1403 r. przy ul. Kurzy Targ. Byli 
to mieszkańcy oficyn lub domów czynszowych tworzący 
małe skupisko w pobliżu Rynku (Goliński 1997, s. 397).

Na placu Nowy Targ w latach 2010–2012, na obsza-
rze 40 arów, odkryto ok. 60 tys. przedmiotów skórza-
nych. Największą koncentrację zabytków skórzanych 
odnotowano na arze 52 (ponad 7 tys. przedmiotów 
skórzanych), z czego większość była związana z fazą 
VII (ok. 5,5 tys. przedmiotów), oraz na arach 23, 32 
i 33, na których najliczniej reprezentowane były zabyt-
ki datowane na fazy V–VII (ryc. 690). Dla porównania 
w latach 60. z wykopu VI o powierzchni 1 ara pozyska-
no 17 919 sztuk skóry (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 217, 258). Na tym stosunkowo niewielkim terenie Jó-
zef Kaźmierczyk wydzielił 5 pracowni, które powiązał 
z różnymi fazami osadniczymi. Najstarsza pracownia 
na Nowym Targu funkcjonowała według tego badacza 
w 2. poł. XI w. Była to półziemianka, oznaczona nume-
rem 3, z glinianym klepiskiem o zachowanych wymia-
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rach 1,2 × 1,3 m i głębokości dochodzącej do 0,5 m. 
W jej wypełnisku, oprócz ceramiki i kości, stwierdzo-
no: 470 ścinków skóry nowej, 12 podeszew, 2 otoki, 13 
nieokreślonych wyrobów, 3 skorupy naczyń z pozosta-
łościami masy szklanej i metalu oraz przęślik gliniany 
(Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 259–260). Kolejna 
pracownia w obrębie wykopu VI mieściła się w zie-
miance numer 9, o długości 2,65 m, szerokości 1,65 m 
i głębokości 0,9 m, datowanej na 2. poł. XII w. Jej dno 
i ściany zostały wylepione gliną. W obrębie obiektu zna-
leziono 4052 ścinków skórzanych, a w pobliżu kolejne 
1954, co daje w sumie liczbę 6006 sztuk. Poza ścinkami, 
głównie ze skóry nowej, oraz materiałem ceramicznym 
i kościanym wyeksplorowano: 3 przyszwy, 8 podeszew, 
2 lamówki, otok, 4 rzemienie, pas, pochewkę, nasad-
kę, 17 skrawków nieokreślonych wyrobów, 35 ścinków 
z sierścią, nóż, iglicę (?), skrobacz kościany, fragment 
tygielka i gwoździowaną sztabkę żelaza (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 254–255). Następna pracownia na 
Nowym Targu była zlokalizowana w budynku naziem-
nym numer 6, wzniesionym w konstrukcji plecionko-
wej, o szerokości 3,4–3,6 m i zachowanej długości 3,9 m.
 Jej chronologię ustalono na koniec XII w. W skład 
inwentarza oprócz ceramiki i kości wchodziły nastę-
pujące przedmioty: 6 fragmentów obuwia, pas, 2 po-
chewki, 2 sznurki, rzemień, 31 wtórnie rozkrojonych 
przedmiotów skórzanych, 931 ścinków, 8 płatów skór, 
powróz, przęślik gliniany, ułamek prażnicy, 2 noże, 
w tym jeden tokarski, obręcz, okucie, gwóźdź, pół-
fabrykat szydła (?), blacha, 7 sztabek żelaza, moneta, 
ołów o ciężarze 9,6 dg i 2 odpady szklarskie (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 261). Pozyskany materiał 
wskazuje na wielofunkcyjność obiektu. Mamy tutaj do 
czynienia z obróbką skóry, drewna (nóż tokarski, stru-
żyny) i metalu. Czwarta z kolei pracownia odsłonięta 
na Nowym Targu znajdowała się w półziemiance nr 7, 
przekształconej prawdopodobnie na budynek nr 3. Jej 
zniszczenie wiązane jest, według autora, z najazdem 
mongolskim w 1241 r. Miała ona w granicach wykopu 
wymiary 1,1 × 2,8 m i głębokość ok. 0,5 m. Odkryto 
w niej liczne przedmioty skórzane, w tym: 15 frag-
mentów obuwia, rzemień, 15 fragmentów nieokreślo-

nych wyrobów, 1146 ścinków i 5 płatów skór. Ponadto 
znaleziono: kości zwierzęce i fragmenty ceramiki na-
czyniowej oraz 3 igły, gwóźdź, 3 sztabki żelaza, przę-
ślik gliniany, okucie z brązu, placek ołowiu, 50 sztuk 
tego surowca, fragment tygielka, 2 odpady szklarskie, 
żużel, kijankę, 3 fragmenty naczyń drewnianych, kół-
ko, łuczywo i fujarkę (?). W bezpośrednim sąsiedz-
twie wyeksplorowano: 28 fragmentów obuwia, pas, 9 
płatów skóry, szydło, igłę, część kaftana (?) oraz 4059 
ścinków skórzanych (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 263). Ostatnia z odkrytych na Nowym Targu pra-
cowni powstała prawdopodobnie po 1241 r. Mieściła 
się w niewielkim budynku wzniesionym w konstrukcji 
szkieletowej o wymiarach 2,9–3 × 1,75 m. O jej funkcji 
świadczy inwentarz, w skład którego wchodzą liczne 
artefakty skórzane: 1530 ścinków, 7 fragmentów obu-
wia, pas, 23 skrawki nieokreślone, 2 półfabrykaty i płat 
skóry, a także wyroby metalowe i drewniane: 4 sztabki 
żelaza, półfabrykat podkowiaka (?), fragment blachy, 
6 grudek ołowiu, czerpak drewniany oraz sznur z łyka. 
W pobliżu obiektu znaleziono ponad 800 sztuk ścin-
ków skórzanych i 2 półfabrykaty igieł (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2 s. 263–264).

W 2000 r. podczas badań we wschodniej części pla-
cu Nowy Targ natrafiono na głęboką jamę o głębokości 
do 0,8 m, wypełnioną próchnicą i warstewkami popiołu 
(js. 7, 7a), zawierającą ogromną ilość ścinków wypra-
wionej skóry i fragmentów obuwia (Niegoda 2005a, 
s. 46; 2005, s. 71, ryc. 34, 36). Obiekt odsłonięto w nie-
wielkim wykopie oznaczonym 3c, o wymiarach 2,8 × 1,6 
m, zlokalizowanym w ciągu ul. Piaskowej, naprzeciwko 
budynku nr 23. Jest on datowany na 2. ćw. XIII w.

Podczas badań w latach 2010–2012 pozyskano bo-
gaty zbiór artefaktów, wskazujący na istnienie na pla-
cu Nowy Targ działalności związanej z obróbką skór 
licowych. Dowodem na to są wyroby skórzane, na-
rzędzia oraz bardzo liczne ścinki pierwotne i wtórne. 
Rozróżnienia na te dwie główne kategorie wykonuje 
się na podstawie obecności lub braku otworów oraz 
innych intencjonalnych zabiegów. Szczególnie symp-
tomatyczne są ścinki pierwotne, zwane też surowymi, 
ich obecność świadczy bowiem o rozkroju artykułów 
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ze skóry nowej. Ścinki wtórne natomiast są dowodem 
na wykorzystywanie surowca z odzysku. Są to skrawki 
skór ze śladami szwów, powstałe podczas wtórnego po-
zyskiwania surowca ze zużytych wyrobów lub napraw 
(wtórnie rozkrojone cholewki i podeszwy, odcięte za-
piętki, przybrzeżne partie przyszew, odcięte fragmen-
ty skór z otworami po szwach). Wśród ścinków pier-
wotnych (surowych) wyróżnia się (Mainman 2003, 
s. 3245–3255):

– ścinki pierwszego rzędu – pochodzące z pierwszego
przycinania niepełnowartościowe, przybrzeżne skraw-
ki skór z peryferycznych partii pokrycia zwierząt (frag-
menty skór z okolic głowy, kończyn, wymion, gruczo-
łów sutkowych, szyi, pach, pachwin itp.), o nieregular-
nych kształtach, zazwyczaj z otworami po gwoździach, 
za pomocą których skóry przymocowywano do ramy 
w trakcie suszenia lub przybijano do deski podczas kro-
jenia (por. Romanow 1981, s. 169; Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 97–101);

– ścinki drugiego rzędu, tzw. międzywzornikowe – 
powstałe podczas rozkroju różnych wyrobów (np. ele-
mentów obuwia) z płata skóry (por. Radek 1997, s. 219; 
Wywrot-Wyszkowska, Radek 2007, s. 228); ta kategoria 
odpadów ma kształt podłużnych lub łukowatych skraw-
ków, pasków, trójkątów, czworoboków  i wieloboków;

– ścinki trzeciego rzędu – końcowe zrzynki powstałe 
w trakcie docinania wykrojonych wyrobów i ich ele-
mentów, najczęściej mają postać wąskich, nieregular-
nych pasków.

Najbardziej nasycone zabytkami skórzanymi były 
js. 19 (ok. 11 tys. fragmentów skór) i 7 (ponad 18,5 tys. 
skór), a więc nawarstwienia powstałe po wytyczeniu 
placu targowego (fazy VI i VII). Po ok. 7 tys. artefak-
tów skórzanych wystąpiło w js. 16 (faza III) i 22 (faza 
V). Na podstawie analizy rozmieszczenia zabytków 
skórzanych i narzędzi w poszczególnych fazach (ryc. 
679–681, 691–695) zauważamy, że w okresie istnienia 
osady przedlokacyjnej działalność szewców i/lub ka-
letników była skupiona we wschodniej części badane-
go obszaru, tj. na arach 76, 83, 84, 93, 94 i 95. W fa-
zie I funkcjonowała półziemianka o wymiarach 2,8 × 
6,2 m, oznaczona jako js. 137, w obrębie której odkryto 

344 fragmenty skór, ołowiany odważnik cylindryczny, 
miedzianą blaszkę, gwóźdź/haczyk, 241 fragmentów 
naczyń glinianych, 3 bryłki żużlu, 182 kości zwierzę-
ce i 6 łupin orzechów laskowych. W części zachodniej 
była ona zniszczona przez js. 128, a w północnej przez 
js. 143. W wypełnisku o głębokości do 50 cm zalegała 
brązowa próchnica przemieszana z jasnoszarą gliną, 
soczewkami piasku i bryłkami polepy. Dno było wyło-
żone spiaszczoną, szarą próchnicą przemieszaną z gli-
ną. Na południe od niej znajdowała się jama (js. 115) 
o kolistym zarysie i miąższości dochodzącej do 80 cm. 
W jej wypełnisku wystąpiły 134 skrawki skór i frag-
menty kości zwierzęcych. Nieopodal była zlokalizowa-
na kolejna półziemianka (js. 611) o wymiarach 264 × 
320 cm, w której stwierdzono 57 przedmiotów skórza-
nych, w tym 17 ścinków wtórnych, strzęp przyszwy, 15 
fragmentów spodów, 21 ścinków pierwotnych, frag-
ment podeszwy, 2 paski, a także ułamki naczyń gli-
nianych, okucie metalowe i kości zwierzęce. Autorzy 
badań z działalnością skórniczą wiążą również jamę 
js. 632. Na zachód od wyżej wymienionych obiektów 
mieścił się budynek o prawdopodobnie naziemnej 
konstrukcji (js. 160), z której zachowały się dwa pio-
nowo wbite kołki. Obiekt miał wymiary 350 × 480 cm 
i był zagłębiony w podłoże na 98 cm. W jego obrębie 
znaleziono dużą ilość drewnianych strużyn, korę brzo-
zową, 120 fragmentów skór (ścinki wtórne, fragmen-
ty podeszew i cholewek, wstawkę przetykaną rzemie-
niem, otoki, ścinki pierwotne), 229 kości zwierzęcych, 
w tym 2 czaszki końskie, 2 przedmioty szklane, kilka 
fragmentów ceramiki budowlanej, 208 fragmentów na-
czyń glinianych i liczne bryłki żużlu (ryc. 679).

Z obróbką skór garbowanych w fazie II związanych 
było prawdopodobnie 6 obiektów: js. 74, 74A, 75 oraz 
js. 141, 387, 460, 461, 523 (ryc. 680). Pierwsze skupi-
sko mieściło się w północno-wschodniej części wyko-
pu i składało się z dwóch budynków. Pierwszy z nich, 
o długości ok. 6 m, wzniesiony został w konstrukcji 
plecionkowej (js. 74, 74A, 75) i posiadał gliniane kle-
pisko. Z jego wnętrza oprócz 126 fragmentów skór, 
w tym odpadów i elementów obuwia, pozyskano noży-
ce kabłąkowe, 7 gwoździ, skobel, podkowę, nóż garn-
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carski, blachę, hak, osełkę, liczne żużle żelazne, od-
pad ołowiany, 2 fragmenty naczyń szklanych, wyroby 
z drewna, 381 fragmentów naczyń glinianych, liczne 
grudki polepy, strużyny drewniane, 158 kości zwierzę-
cych, 29 łupin orzecha laskowego, mech i pestkę. Drugi 
budynek o nierozpoznanej konstrukcji ścian i wymia-
rach ok. 3,6 × 1,9 m, oznaczony jako js. 141, wyróżniał 
się dużą zawartością zabytków skórzanych, których 
koncentrację stwierdzono w narożu południowo-za-
chodnim. Ogółem wyeksplorowano 732 sztuki skór, 
w tym ścinki pierwotne (wszystkich trzech kategorii), 
ścinki wtórne i fragmenty obuwia. Analizę surowcową 
przeprowadzono dla 61 zabytków (zob. aneks XI.4 – 
opracowanie Teresy Radek). Wśród 52 ścinków pier-
wotnych 35 pochodziło z powłoki bydła, 13 z pokrycia 
małych przeżuwaczy, jeden ze skóry zwierząt z rodziny 
jeleniowatych, dla 3 nie określono gatunku. Ponadto 
odkryto 2 noże, fragment ozdoby, 6 odpadów ołowia-
nych, 12 ułamków naczyń glinianych oraz 2 łupiny 
orzechów laskowych. Inwentarz obiektu jednoznacznie 
wskazuje na jego funkcję. Najprawdopodobniej mieści-
ła się tutaj pracownia szewska.

Drugie skupisko znajdowało się w południowo-
-wschodniej części wykopu. W jego skład wchodził 
budynek plecionkowy (js. 387) zbudowany na miejscu 
starszego, oznaczonego jako js. 388, oraz trzy jamy (js. 
460, 461, 523). Z budynku zachowały się ściany pół-
nocna i wschodnia o długości ponad 4 m. W wypeł-
nisku odkryto 175 zabytków skórzanych, 3 podkowy, 
fragment łańcucha do kaganka (?), fragment naczy-
nia toczonego, klepkę drewnianą, kamienną kulkę, 4 
przedmioty nieokreślone ze szkła, szkliwiony pacio-
rek gliniany, 1124 fragmenty naczyń glinianych, liczne 
bryły żużlu i 210 kości zwierzęcych. W jamie (js. 523) 
o zarysie czworoboku z zaokrąglonymi narożnikami, 
o wymiarach 1,12 × 0,8 m i głębokości ponad 55 cm, 
wystąpił popiół z węglami drzewnymi o grubości po-
nad 20 cm i 235 fragmentów skóry, 6 ułamków naczyń 
ceramicznych oraz kilka fragmentów kości zwierzę-
cych. W dwóch kolejnych jamach, oznaczonych jako js. 
460 i 461, i w bezpośrednim ich sąsiedztwie stwierdzo-
no ponad 730 przedmiotów skórzanych, w tym duży 

płat skóry cielęcej o długości ponad 1 m, będący odrzu-
tem z uwagi na jego złą jakość. Widać na nim ślad po 
uszkodzeniu (bliźnie) powstałym za życia zwierzęcia. 
W wypełnisku jamy js. 461 znaleziono ponadto gwoź-
dzie, nóż, ostrogę, fragment drewnianego naczynia 
toczonego, 237 fragmentów naczyń glinianych, liczne 
bryłki żużlu, czaszkę ludzką i 256 kości zwierzęcych.

W fazie III występują artefakty pozwalające przy-
puszczać, że mieszkańcy osady nadal zajmowali się 
produkcją skórzaną, aczkolwiek obiekty, w których wy-
stąpiła znaczna ilość przedmiotów skórzanych, nie two-
rzą zwartych skupisk, jak to zaobserwowano w fazach 
wcześniejszych. Nie grupują się one tylko we wschod-
niej części wykopu, ale występują także w części północ-
no-zachodniej, na arach 31 i 32, i w centrum, na arach 
53, 54, 63, 64 (ryc. 681, 691). Jest to zapewne związane 
z szybkim rozwojem osady i licznymi przeobrażeniami 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Z zajęcia-
mi związanymi z obróbką skór licowych można łączyć 
półziemiankę oznaczoną jako js. 112 i 116, o wymiarach 
3,84 × 3,22 m i głębokości 1,2 m. Pozyskano z niej 211 
przedmiotów skórzanych, 2 gwoździe, fragment blachy, 
2 fragmenty naczynia szklanego, fragmenty drewnia-
nych naczyń toczonych i klepkowych, 124 ułamki na-
czyń glinianych, fragmenty ceramiki budowlanej, 19 
kości zwierzęcych i 2 łupiny orzechów.

Na zajęcia związane z przetwarzaniem surowca 
skórzanego w ziemiance (js. 198, 199) mieszczącej się 
w północno- zachodniej części wykopu mogą wska-
zywać dwie pary nożyc żelaznych i 149 fragmentów 
skór. Obiekt ten interpretowany jest jako zagłębiony 
w podłoże na głębokość 1,98 m magazyn (piwniczka?) 
o długości 7,1 m i szerokości 6,9 m. Przy wschodniej 
krawędzi odkryto ślad po wejściu w postaci zewnętrz-
nego korytarza o długości 2,2 m. Oprócz już wyżej wy-
mienionych artefaktów pozyskano m.in. plakietkę mi-
łosną, 5 noży, 2 podkowy, podkowiak, kabłąk wiadra, 
2 igły, skobel, drut, 13 gwoździ, 2 pręty, fragment bla-
chy, odpad ołowiany, fragment naczynia szklanego, 
liczne fragmenty tkanin, 11 klepek naczyń drewnia-
nych, 3 dna mis drewnianych, 2 fragmenty dna, 5 frag-
mentów naczynia toczonego, krążek, misę toczoną, 
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2 łyżki, przedmiot drewniany okuty żelazem, osełkę, 
kamienną kulkę, kościany odpad produkcyjny, 3 przę-
śliki, figurkę, krążek, kulkę glinianą, 796 fragmentów 
naczyń ceramicznych, 850 fragmentów kości zwierzę-
cych i muszlę. Znaleziony wewnątrz inwentarz z uwagi 
na swoją różnorodność świadczy raczej o mieszkalno-
-usługowym charakterze obiektu.

Znaczną ilość odpadów skórzanych w liczbie 105 
sztuk odnotowano w jamie (js. 92) o średnicy 1,3 m, 
zlokalizowanej na arze 32. Ponad 250 zabytków skórza-
nych pozyskano z wypełniska budynku wzniesionego 
w konstrukcji szkieletowej (js. 504, 509, 513, 541, 569, 
570), dla którego uzyskano daty dendrochronologicz-
ne: 1233, 1234. Jego relikty mieściły się na arach 53, 
54, 63, 64, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu 
Józefa Kaźmierczyka z lat 60. XX w. Obiekt zbudowa-
no na planie prostokąta o wymiarach 4,99 × 12,8 m. 
Z konstrukcji nośnej zachowały się przyciesie, część 
słupów w ścianach oraz 3 słupy wspierające dach. Wej-
ście do budynku umieszczone było w ścianie północnej 
przy narożu północno-wschodnim i miało szerokość 
1,34 m. W słupie narożnym stwierdzono wbity hak do 
zamontowania drzwi. Budynek posiadał wyodrębnione 
pomieszczenia, a jego wnętrze było wyłożone klepi-
skiem. W południowo-zachodnim narożniku odkryto 
relikt pieca kopułkowego (js. 569), w centralnej części 
zaś zarejestrowano otwarte palenisko (js. 570) w kształ-
cie prostokąta, zbudowane z płasko ułożonych cegieł. 
Budynek został zniszczony przez pożar, o czym świad-
czy warstwa spalenizny przemieszana z polepą (js. 524) 
o miąższości 90 cm. W zasypie budynku (js. 509) odkry-
to 251 artefaktów skórzanych, w tym 3 sakiewki, co naj-
mniej 5 wierzchów obuwiowych, 2 pochewki na noże, 
2 pasy, ścinki wtórne i pierwotne, a także kilka kluczy, 
nożyce, okucie z trzpieniem, fragment wąsa żeleźca 
broni drzewcowej, okucie pochewki noża, sprzączkę, 
element mechanizmu zamka do drzwi, 3 fragmenty 
skobli, klin, igłę, szydło, 2 okucia, nóż, 3 podkowy, bla-
chę, 19 gwoździ, kilka szklanych fragmentów naczynia, 
osełkę, fragment płytki posadzkowej, 1408 ułamków 
naczyń glinianych, 504 kości zwierzęce. Ponadto w wy-
pełnisku budynku (js. 504, 513, 524, 541) znaleziono 

bardzo bogaty zbiór zabytków składający się na wypo-
sażenie domu (m.in. nożyce kabłąkowe, noże, sierpy, 
podkowy, skoble, okucia, gwoździe, klepki drewniane, 
fragmenty naczyń glinianych, kości zwierzęce, frag-
ment kamiennej formy odlewniczej, grzebień tkacki, 
osełka, sznurek z łyka, fragment drzwi).

Ponad 200 zabytków skórzanych, w tym liczne ele-
menty konstrukcyjne obuwia (zrekonstruowano 9 eg-
zemplarzy) i 2 pochewki, odkryto w js. 250. Pozyskano 
z niej ponad 1000 fragmentów ceramiki naczyniowej, 
liczne kości zwierzęce, fragmenty naczyń drewnianych, 
4 noże, nożyk, skobel, klucz od kłódki, gwoździe, pier-
ścionek, sprzączkę, strzemię, ostrogę i 2 monety. Nie-
wykluczone, że prowadzono tutaj działalność związaną 
z wyrobem lub naprawą obuwia i galanterii skórzanej. 
Js. 250 była zlokalizowana na arze 23, ćw. AB. Nie jest 
ona nigdzie opisana ani zaznaczona na planie. Na pod-
stawie obuwia można datować ten obiekt na XIII w. 
W uściśleniu chronologii mogą pomóc monety, ostro-
ga i strzemię. Prawdopodobnie jest to faza III.

Po wytyczeniu placu targowego na Nowym Targu 
odbywał się handel o charakterze lokalnym, jak rów-
nież dalekosiężnym. Znamienne, że najwięcej artefak-
tów skórzanych znaleziono w jednostkach stratygra-
ficznych związanych z funkcjonowaniem placu (js. 7, 
19, 22). Duże nagromadzenie zabytków skórzanych 
(428 sztuk), w tym elementy obuwia, a także nożyce 
kabłąkowe, odkryto w obiekcie o ścianach szalowanych 
plecionką (js. 49, 49A), datowanym na fazę V (ryc. 
692). Był on zlokalizowany we wschodniej części wy-
kopu, na arach 93 i 103. Jego wymiary wynosiły 3,75 × 
3,9 m, a głębokość dochodziła do 93 cm (ryc. 692). Poza 
artefaktami, które wskazują na rozkrój skór licowych, 
odkryty inwentarz jest typowy dla obiektów mieszkal-
nych i magazynowych (fragmenty naczyń glinianych 
i drewnianych, kości zwierzęce, łupiny orzecha, podko-
wa, gwóźdź, liczne bryłki żużlu).

Z funkcjonowaniem kramu oznaczonego jako 
js. 17 zapewne należy łączyć ponad 6 tys. przedmiotów 
skórzanych odkrytych w jego otoczeniu. Omawiany 
obiekt datowany jest na fazę VII (ryc. 694). Zbudowa-
no go w konstrukcji słupowej na planie wydłużonego 

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty



783

prostokąta o wymiarach 1,5–1,9 × 11,1 m. Prawdo-
podobnie był on podzielony na odrębne stanowiska 
sprzedaży, na co wskazują relikty ścianek. Przed po-
łudniowo-wschodnią krawędzią kramu stwierdzono 
pozostałości nawierzchni wymoszczonej drewnem. 
Z obiektu pozyskano 120 przedmiotów skórzanych, 
179 fragmentów ceramiki naczyniowej, kości zwierzę-
ce, fragmenty naczyń drewnianych, gwóźdź, blachę 
i kółko metalowe oraz 10 ułamków naczyń szkla-
nych. W najbliższym sąsiedztwie znaleziono 2 szydła, 
nóż szewski z półksiężycowatym ostrzem i naparstek. 
Prawdopodobnie handlowano tam wyrobami skórza-
nymi, m.in. obuwiem, o czym świadczą bardzo liczne 
pozostałości spodów i wierzchów, na miejscu także wy-
krawano i szyto artykuły skórzane, za czym przemawia-
ją liczne odpady skórzane obecne w nawarstwieniach 
kulturowych. Na zachód od kramu, w odległości ok. 
6 m, znajdował się budynek wzniesiony w konstrukcji 
słupowej (js. 27), o wymiarach 9,41 × 6,12 m (ryc. 694). 
Powstał on po 1290 r. (data dendro). W obiekcie nie 
stwierdzono inwentarza ruchomego, w jego sąsiedz-
twie natomiast, tylko na arze 52, wyeksplorowano 5473 
artefakty skórzane (ścinki pierwotne i wtórne, elemen-
ty obuwia, pasy, rzemienie, pochewki itd.) i tordowane 
szydło brązowe (ryc. 689: 65/10). Czy omawiany budy-
nek miał funkcję mieszkalną, czy też był obiektem han-
dlowym – trudno określić. Należałoby zadać pytanie, 
czy w późnym średniowieczu na placu Nowy Targ mie-
ściły się ławy szewskie, na co mogłaby wskazywać li-
czebność przedmiotów skórzanych i obecność narzędzi 
identyfikowanych z obróbką skór gotowych. Wiemy, 
że znajdowały się tam ławy chlebowe, a przynajmniej 
część z nich, do ok. 1354 r., kiedy to odnotowano w ra-
chunkach miejskich czynsz od piekarzy, a wcześniej, od 
1302 r., zapisywano czynsz z ław chlebowych (Goliński 
1997, s. 25, 133–134).

Za panowania Henryka IV Probusa szewcy, po-
dobnie jak piekarze, zostali zmuszeni do oddzielenia 
miejsc produkcji od miejsc sprzedaży. Odtąd han-
del artykułami skórzanymi miał się odbywać w ściśle 
wyznaczonych do tego celu punktach miasta. Kwestią 
dyskusyjną pozostaje ich lokalizacja. Czy był to Nowy 

Targ? Wobec braku przekazów pisanych nie możemy 
tej kwestii jednoznacznie rozstrzygnąć, chociaż źródła 
archeologiczne zdają się na to wskazywać. Już w latach 
40 XX w. podczas budowy bunkra w północnej części 
placu odkryto bardzo liczny zbiór zabytków skórza-
nych, świadczący o prowadzeniu na omawianym tere-
nie działalności skórniczej (Demidziuk 1999, s. 354). 
Późniejsze badania archeologiczne potwierdziły ten 
stan (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 217–271; Nie-
goda 2005a, s. 46, 71, ryc. 34, 36). Wynika z nich, że 
od XII w. istniały na Nowym Targu skupiska rzemiosł 
skórniczych, czego dowodem są pozostałości dołów po 
czynnościach garbarskich oraz występujące na masową 
skalę odpady i wyroby skórzane. Szerokopłaszczyzno-
we prace wykopaliskowe w latach 2010–2012 potwier-
dziły ten fakt i umożliwiły rekonstrukcję pierwotnej 
zabudowy terenu i rozpoznanie urządzeń handlowych 
powstałych po wytyczeniu placu targowego. Nie mo-
żemy jednak wykluczyć ewentualności wyrównywania 
i stabilizowania bagnistego podłoża placu materiałem 
nawiezionym z różnych części miasta. W takim przy-
padku proweniencja zabytków ruchomych byłaby dys-
kusyjna, podobnie jak istnienie tam skórniczych stano-
wisk sprzedaży. Mateusz Goliński przypuszcza, że ławy 
obuwnicze od samego początku znajdowały się w Ryn-
ku, prawdopodobnie w północno-zachodniej części 
placu (Goliński 1997, s. 25). Tam bowiem stwierdzono 
w nawarstwieniach kulturowych datowanych na 2. poł. 
XIII i na XIV w. bardzo dużą ilość zabytków skórza-
nych (Buśko 1997a), porównywalnych pod względem 
liczebności chyba tylko z materiałami z rejonu Nowego 
Targu i ul. Szewskiej. W późniejszym okresie, zapewne 
jeszcze w XIV w., ławy obuwnicze i skórzane oraz chle-
bowe umieszczono na parterze szmatruza. Dla przy-
kładu czynsz z ław płaconych miastu przez szewców za 
kadencji rady z lat 1304–1305 wynosił 6 grzywien i 4 
skojce, a więc około dwóch razy mniej niż z ław pieka-
rzy. Dalszy podział na ławy obuwnicze i skórzane był 
konsekwencją specjalizacji wewnątrz zapewne wieloza-
daniowego początkowo cechu szewców (Goliński 1991, 
s. 34). Rejestr czynszów z połowy XIV w. wymienia 78 
ław szewskich, uiszczających po 1 łucie (razem 5 grzy-
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wien bez ½ wiardunku) i 20 garbarskich, płacących po 
2 skojce, czyli razem 7 wiardunków bez 2 skojców. Ich 
liczba zapewne była zależna od czynników demogra-
ficznych i gospodarczych (Goliński 1991, s. 34; 1997; 
s. 25). W dokumencie z 1362 r. mowa o przekazaniu 
mieszczanom przez radę łącznie 44 ław szewskich i gar-
barskich. Rejestr z lat 60. XIV w. wyszczególniał 14 cer-
dones (czerwonoskórników). W 1427 r. do kasy miej-
skiej od szewców wpływało 14, od czerwonoskórników 
10,5, a od białoskórników 4 grzywny (Goliński 1997, 
s. 25, przyp. 58).

Na terenie Wrocławia pozostałości związane 
z działalnością obuwników odkryto w wykopach przy 
ul. Szewskiej (Kaźmierczyk, Lodowski 1963, s. 272–
287; Lodowski 1969, s. 335–336; Konczewska 2009; 
2010; 2010a; 2010b; 2010c), na Rynku (Majewska 
1999), w pobliżu kościoła św. Wojciecha (wykop II, 
wymiary 11 × 10 m), przy ul. Łaciarskiej (wykop XI) 
i u zbiegu ul. Szewskiej i Wita Stwosza (wykop X) (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 217–271; Romanow 1979; 
1981). Ponadto liczne znaleziska skórzane, najczęściej 
o charakterze działalności przydomowej, wystąpiły na 
parcelach przy ul. Więziennej (Buśko 1999c, s. 215; Ra-
dek 1999, s. 95–105; Wachowski 1999, s. 66–69), No-
żowniczej 13 (Piekalski et al. 1991) i przy skrzyżowaniu 
ul. Szewskiej i pl. Uniwersytecki (Konczewska 2011a). 
Wyroby i ścinki skórzane odnotowano także w wyko-
pie przy ul. Bernardyńskiej, skąd pozyskano 1268 frag-
mentów skór, z których ok. 90% to elementy składowe 
obuwia (Płonka, Wiśniewski 1990, s. 432).

Liczny zbiór zabytków skórzanych znaleziono 
w wykopie I, o wymiarach 21,6 × 8 m, usytuowanym 
w poprzek ul. Kotlarskiej i nieistniejącej już ul. Małe 
Jatki między ul. Łaciarską i Krowią (Romanow 1978, 
s. 169–170; 1979, s. 183–197; 1981, s. 165–190). Z wy-
kopu pozyskano ogółem 2625 ścinków, z czego prawie 
80% pochodziło z nawarstwień datowanych na XIII w. 
Ponadto znaleziono obuwie i jego fragmenty, pochwy, 
pochewki, sakiewki, fragmentów pasów i pasków, rze-
myki, wycinanki, skrawki odzieży oraz noże, igły i szy-
dła. Nagromadzenie tych przedmiotów pozwala przy-
puszczać, że w sąsiedztwie funkcjonowała pracownia 

szewska lub/i kaletnicza (Romanow 1981, s. 165–169, 
183).

Pozostałości pochodzące najprawdopodobniej 
z warsztatu szewskiego odkryto na terenie nieist-

niejącej dziś działki przy ul. Szewskiej, położonej kil-
kanaście metrów na północ od skrzyżowania z ul. Wita 
Stwosza. Na tyłach narożnej posesji przy tej ulicy znaj-
dowały się pozostałości kilku dołów kloacznych ocem-
browanych drewnem. W ich wypełniskach oraz nawar-
stwieniach kulturowych, datowanych na XIV–XV w., 
znaleziono liczne fragmenty przedmiotów skórzanych, 
kopyto szewskie i drewniany, klepsydrowaty przedmiot 
identyfikowany z kowadełkiem złotniczym (Lodowski 
1969, s. 335–336).

Duża ilość artefaktów skórzanych pochodzi z ba-
dań parcel przy ul. Więziennej 10 i 11. Szczególnie 
licznie wystąpiły w nawarstwieniach fazy VII, dato-
wanej na koniec XIV i początek XV w. W tym okresie 
w południowej części posesji prowadzone były prace 
niwelacyjne, niszczące częściowo wcześniejsze jednost-
ki stratygraficzne, a następnie cały teren poza obszarem 
zajętym przez frontowy budynek mieszkalny wyrów-
nano warstwą mierzwy zawierającą ogromną ilość ce-
ramiki, kości zwierzęcych oraz przedmiotów kościa-
nych i skórzanych, o miąższości dochodzącej w partii 
południowej do 1,2 m (Buśko 1999c, s. 207). Luźna 
struktura wypełniska (js. 44a/10, 44b/10, 22/11, 23/11, 
31/11, 37/11) i niespotykane we wcześniejszych fazach 
nasycenie zabytkami sugerują, że mamy do czynienia 
z wykorzystaniem parceli jako miejsca wyrzucania od-
padów i nieczystości. Nie możemy jednak stwierdzić, 
czy dół został wypełniony śmieciami zaraz po jego wy-
kopaniu, czy też dopiero po pewnym czasie i czy na-
stąpiło to jednorazowo, czy też dokonano tego etapami 
(Buśko 1999a, s. 36). Niemniej ponad 90% szczątków 
skór, dla których udało się określić przynależność ga-
tunkową, pozyskano z omawianego wypełniska (js. 
22/11 i 23/11) (Radek 1999, s. 95–96). Nie mając pew-
ności co do pochodzenia omawianego materiału, nie 
możemy bez wątpliwości identyfikować go z pracownią 
przy ul. Więziennej 11.

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty
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Zapewne z działalnością ław szewskich należy łą-
czyć bogaty, liczący prawie 12 tys. zespół znalezisk 
skórzanych, pozyskany w trakcie ratowniczych badań 
archeologicznych na wrocławskim Rynku w latach 
1995–1997, datowany na 2. poł. XIII–XIV/XV w. (Ma-
jewska 1999). Największą ich koncentrację odnotowa-
no we wschodniej, zachodniej i północnej części placu 
rynkowego. Według K. Majewskiej ponad 40% zbioru 
stanowiły odpady produkcyjne (ścinki nowej skóry 
i ścinki wtórne), a 38,16% niezidentyfikowane, mocno 
zdefragmentowane skrawki skór. Ponadto znaleziono 
obuwie i jego fragmenty, pochewki, pasy, aplikacje, łaty, 
rzemyki itp.

Cennych znalezisk skórzanych dostarczyły ratow-
nicze badania archeologiczne prowadzone w latach 
2005 i 2006 pod nawierzchnią ul. Szewskiej. Cechą 
wyróżniającą omawiany zespół zabytków jest bardzo 
wysoka frekwencja ścinków skórzanych, sugerująca 
istnienie w najbliższej okolicy warsztatów zajmujących 
się obróbką skór licowych. Obecność pracowni skórni-
czych przy wspomnianej ulicy poświadczają dokumen-
ty archiwalne. Spis podatkowy z 1391 r. na ul. Szew-
skiej wymienia 19 szewców, postrzygacza, bednarza 
i woźnika. Dla porównania w roku 1403 liczba szew-
ców zwiększyła się o 30 osób (razem 49), wśród których 
było 23 posesjonatów, w tym 3 posiadało majątek ru-
chomy. Z pozostałych grup zawodowych odnotowano 
5 kuśnierzy, 3 krawców, pasterza, ciastkarza, malarza, 
prządka, bednarza, przekupkę, 2 geysselerów (rzeźni-
ków?) i 12 karczmarzy (Goliński 1997, s. 384, tab. 58). 
Zauważamy więc wyraźną dominację posesji użytko-
wanych przez szewców. W całym Kwartale Wielkim 
w 1391 r. było ich 27, a 13 lat później – 69, w tym 31 
posesjonatów. Mankamentem pozyskanego zbioru jest 
brak możliwości identyfikowania go z konkretną pose-
sją, warsztatem czy urządzeniem miejskim. Większość, 
zwłaszcza wyroby uszkodzone oraz ścinki powsta-
łe podczas produkcji oraz naprawy obuwia i innych 
przedmiotów, celowo usunięto z pobliskich posesji 
i warsztatów rzemieślniczych wprost na ulicę. Odkry-
to w sumie ponad 31 tys. zabytków skórzanych, wśród 
których najliczniej reprezentowane są odpady produk-

cyjne, w dalszej kolejności obuwie i jego fragmenty 
oraz galanteria skórzana. Wystąpiły one w nawarstwie-
niach kulturowych datowanych na podstawie cerami-
ki naczyniowej i dat dendrochronologicznych na XIII 
i XIV w., głównie 2. poł. XIII i 1. poł. XIV w. (Konczew-
ska 2010; 2010a; 2010b; 2010c). Ponadto z działalnością 
skórniczą łączyć można igły, szydła, nożyce i noże (Wa-
chowski 2010d, s. 270–271; Konczewska, Wachowski 
2010, s. 278). Wśród odpadów dominują tzw. ścinki 
wtórne, których udział w omawianym zbiorze wynosi 
ok. 60%. Na ich podstawie możemy wysnuć wniosek, 
że skórnicy działający w warsztatach zlokalizowanych 
przy ul. Szewskiej trudnili się produkcją wyrobów ze 
skór zarówno nowych, jak i zużytych, nabywanych 
jako surowiec wtórny. Niewykluczone, że zajmowali się 
również przeróbkami i naprawami obuwia oraz odzie-
ży (Konczewska 2010c, s. 267–270; por. Schnack 1992, 
s. 120, Taf. 91: 2–3; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 53, 
tab. XLIV: 17, 21; tab. XLV: 10; tab. XLVI: 11–13).

Analizując procentowy udział zabytków skórza-
nych w poszczególnych jednostkach stratygraficznych 
oraz ich rozmieszczenie w obrębie wykopów biegną-
cych wzdłuż ul. Szewskiej, stwierdzamy występowanie 
wyraźnych skupisk przedmiotów skórzanych w pobliżu 
miejsc, gdzie w źródłach pisanych z 2. poł. XIV i po-
czątku XV w. odnotowano warsztaty rzemieślników 
zajmujących się obróbką skóry (por. Goliński 1997, 
s. 486, plan 25). Na 330-metrowym odcinku pomiędzy 
ul. Grodzką i Kotlarską wydobyto ok. 9500 zabytków 
skórzanych (Konczewska 2009, s. 86–87, wykres 1, 2). 
Dla porównania między ul. Kotlarską i Wita Stwosza na 
długości ok. 100 m stopień nasycenia nawarstwień kul-
turowych artefaktami skórzanymi był znacznie wyższy 
(21 071 fragmentów).

e. Wnioski

Badania archeologiczne na placu Nowy Targ do-
starczyły bogatego materiału, stanowiącego cenne 
źródło informacji na temat wytwórczości skórniczej. 
Niemal wszystkie odkryte przedmioty skórzane nale-
żały do skór licowych (wyprawionych bez okrywy wło-

Rzemiosła skórnicze



792

sowej) garbowanych roślinnie. Podstawowym surow-
cem wykorzystywanym przez nowotarskich skórników 
były skóry bydlęce (41,46%), kozie i owcze (32%) oraz 
zwierząt z rodziny jeleniowatych (7,22%). Okazjonal-
nie używano surowca pochodzącego z powłoki dzika, 
bobra lub lisa (ryc. 696). Udział skór poszczególnych 
gatunków zwierząt w różnych fazach osadniczych 
przedstawiono na ryc. 697, opracowanej na podstawie 
wyników badań Teresy Radek (zob. rozdz. XI.4 w tym 
tomie).

Pozyskany zbiór zabytków skórzanych i narzędzi 
związanych z obróbką skór świadczy o istnieniu na tym 
terenie miejsc, gdzie zajmowano się zarówno wypra-
wą skór, jak i wyrobem artykułów skórzanych ze skór 
nowych, a także doraźnymi naprawami zniszczonych 
przedmiotów i przeróbkami, do których wykorzysty-
wano surowiec z recyklingu. Jakkolwiek odkryte doły 
należałoby uznać raczej za miejsca wtórnego nagroma-
dzenia odpadów po pełnym cyklu procesu garbowania 
skór, to ich obecność potwierdza prowadzoną zapewne 
na niewielką skalę wyprawę skór. W pierwszych dwóch 
fazach istnienia osady obiekty, w których stwierdzono 
wysoką frekwencję odpadów skórzanych, były zlokali-
zowane w zachodniej części wykopu, a w fazie III (IIIa 
i IIIb) nie tworzyły zwartych skupisk i znajdowały się 
w różnych częściach osiedla. W fazie I wyrób obuwia 
oraz galanterii skórzanej miał charakter działalności 
przydomowej. O początkach produkcji rzemieślniczej 
możemy mówić prawdopodobnie już w fazie II, kie-
dy w północno-zachodniej części osady funkcjono-
wała pracownia szewska (js. 141). Moim zdaniem jest 
to jedyny tego typu obiekt, którego funkcja nie budzi 
żadnych wątpliwości. Kres istnienia osady na badanym 
obszarze przypada na 2. poł. XIII w. Wówczas powstaje 
jeden z pomocniczych – obok placu Solnego – placów 
targowych Wrocławia. W świetle przepisów cechowych 
z przełomu XIII i XIV w. oraz wilkierza z 1327 r. ubodzy 
przekupnie mieli handlować na Nowym Targu przez 
3 dni w tygodniu (Goliński 1991, s. 93; 1997, s. 134). 
Wśród oferowanych przez nich towarów były zapewne 
wyroby skórzane. Największy udział odpadów i wyro-
bów skórzanych odkryto bowiem w bezpośrednim są-

siedztwie obiektów interpretowanych jako kramy. Targ 
był dogodnym punktem do nawiązywania kontaktów 
handlowych, a także do prowadzenia produkcji. Na 
arach 31, 32, 42, 43, 52 i 84 w js. 7, 19 i 22 wystąpiły 
ścinki pierwotne i wtórne o barwie bordowej, powstałe 
podczas rozkroju skór miękkich. Tego typu surowiec 
był domeną czerwonoskórników. Stosując różne tech-
niki barwienia, otrzymywali oni skóry czarne, czerwo-
ne, brązowe, rdzawe i żółte. Wyprawa czerwonoskórni-
cza różniła się od garbarstwa prostego wyższą jakością 
surowca i staranniejszym wykończeniem (Turnau 
1975, s. 108–112; 1983, s. 46). W rachunkach miejskich 
z 1299 r. pojawia się zapis o opłatach na rzecz rady 
uiszczanych przez czerwonoskórników nowomiejskich 
w kwocie 1/3 grzywny (CDS Grünhagen, s. 2; Goliński 
1991, s. 38–39). Rejestr z lat 60. XIV w. wyszczegól-
niał we Wrocławiu 14 cerdones (czerwonoskórników). 
W 1427 r. do kasy miejskiej od szewców wpływało 14, 
od czerwonoskórników 10,5, a od białoskórników 4 
grzywny (Goliński 1997, s. 25, przyp. 58). Na listach 
z lat 1389 i 1420 szewcy i czerwonoskórnicy występo-
wali jako cech wspólny (Goliński 1997, tab. 120). Nie 
wiemy, czy rzemieślnicy branży skórniczej od samego 
początku, tj. od 1273 r., musieli posiadać własną ławę, 
czy też mogli użytkować ją wspólnie, jak np. przekup-
nie, którym zgodnie z przepisem z 1327 r. pozwolono 
korzystać z jednego kramu najwyżej we dwóch. Póź-
niejsze statuty, z 1420 r., mówiły już o indywidualnym 
korzystaniu ze stanowisk sprzedaży (Goliński 1997, 
s. 24). Bez wątpienia skórnictwo odgrywało fundamen-
talną rolę w gospodarce Wrocławia. Według szacun-
ków Mateusza Golińskiego w 1403 r. branża skórnicza 
reprezentowana była przez blisko 400 przedstawicieli, 
co stanowiło ok. 18% ogółu rzemieślników (Goliński 
1997, s. 454).

Magdalena Konczewska
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Ryc. 696. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura gatunkowa surowca wykorzystywanego w wytwórczości
 skórniczej. Oprac. M. Konczewska wg Radek

Fig. 696. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Types of animal skins used in leatherworking. 
Developed by M. Konczewska, after Radek

Ryc. 697. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura gatunkowa surowca wykorzystywanego w wytwórczości 
skórniczej w poszczególnych fazach. Oprac. M. Konczewska wg Radek

Fig. 697. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Types of animal skins used in leatherworking in particular 
chronological phases. Developed by M. Konczewska, after Radek
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Prowadzone w latach 2010–2012 badania archeo-
logiczne na placu Nowy Targ dostarczyły bardzo obfi-
tego materiału źródłowego, o fundamentalnym znacze-
niu dla poznania kultury materialnej średniowiecznego 
Wrocławia. Zabytki skórzane zajmują wśród odkrytych 
znalezisk poczesne miejsce. Zachowały się one w dobrym 
stanie dzięki odpowiednim właściwościom fizyko-che-
micznym podłoża, w którym zostały zdeponowane.

Celem niniejszego opracowania jest charaktery-
styka skórzanych elementów odzieży: obuwia, rękawic 
i kaftanów. Wystąpiły one w kontekstach datowanych 
od przełomu XI i XII w. do początku XV w. Z uwagi 
na strukturę i liczebność odkrytego zbioru najwięcej 
uwagi poświęcono okryciom stóp i modzie obuwni-
czej. Omówiono konstrukcję, typy, fasony i zdobnic-
two obuwia, a także zagadnienia dotyczące produkcji 
szewskiej. Istotne dla zrozumienia klasyfikacji i tech-
nologii średniowiecznego obuwia jest zapoznanie się 
z terminologią obuwniczą (ryc. 698). W pracy przy-

jęłam określenia zaproponowane przez Józefa Kaź-
mierczyka (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 229–240, 
ryc. 54, 59, 60), bazujące na nazewnictwie używanym 
we współczesnym szewstwie (Rerutkiewicz, Rekwart 
1960, s. 17 i n.), które z pewnymi modyfikacjami zosta-
ły zaadaptowane przez większość badaczy zajmujących 
się zagadnieniami wytwórczości skórniczej (por. Ro-
manow 1979, s. 183–191; Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 28–42, ryc. 8, 10, 12). Wobec braku w literaturze 
przedmiotu jednolitej typologii obuwia, analizując po-
szczególne fasony, przyjęłam w pracy formę opisową.

Specjalizacja zajmującą się badaniem obuwia histo-
rycznego określana jest terminem „kalceologia” (ang. 
calceology) od łacińskiego słowa calcei – obuwie. Obej-
muje ona konserwację, rekonstrukcję i dokumentację 
elementów składowych obuwia, analizę typologicz-
no-chronologiczną okryć stóp oraz zagadnienia doty-
czące produkcji obuwia, historii mody obuwniczej itp. 
(por. Volken 2014, s. 1).

2. Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru
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a. Obuwie

Obuwie jest ważnym elementem stroju. Nie tylko 
chroni stopy przed zimnem, wilgocią i zranieniem, 
ale także określa status społeczny jego właściciela. 
O znaczeniu okryć stóp dobitnie świadczy przysłowie 
starożytnych Sumerów: „deszcz na pustyni jest zba-
wieniem mężczyzny, syn jest jego przyszłością, żona 
schronieniem, a obuwie – źrenicą oka” (Samsonowicz 
1982, s. 96). Obuwie, w porównaniu z innymi wyro-
bami odkrywanymi podczas badań archeologicznych, 
cechuje się stosunkowo krótkim okresem użytkowa-
nia. Jako przedmiot osobisty jest cennym źródłem in-
formacji o człowieku, środowisku, w jakim żył, może 
również wskazywać na wiek, płeć, pozycję majątkową 
i stan zdrowia właściciela (rozmiar, fason, zdobnictwo, 
ślady napraw, przeróbek, deformacje spowodowane 
wadami stóp lub nieprawidłowym chodem). Bogata 
i wieloznaczna jest symbolika obuwia. Najczęściej koja-
rzone jest ono z seksualnością i płodnością, co wynika 
zapewne ze związku wulwy z butem, a stopy z penisem 
(Kopaliński 2006, s. 258). Para butów odzwierciedla 
małżeństwo i miłość. W średniowieczu w zwyczaju 
było wręczanie w prezencie ślubnym patynek. Miały 
one symbolizować wierność i szczęście, o czym infor-
mują sentencje i przedstawienia figuralne wytłoczone 
na skórzanych paskach tego typu okryć stóp (Goubitz 
et al. 2001, s. 254; Ceynowa 2005, s. 323). W świado-
mości społecznej obuwie mogło mieć również pejo-
ratywne znaczenie, jako coś nieczystego, ponieważ 
wykonywano je ze skóry zabitego zwierzęcia, a także 
dlatego, że miało bezpośredni kontakt z ziemią. W wie-
lu kulturach należało je przed wejściem do określonych 
miejsc, np. świątyni, zdjąć (Kopaliński 2006, s. 259). 
Obuwie pełniło też funkcje apotropaiczne. Wkładane 
do grobu miało zapobiec powrotowi zmarłego do świa-
ta żywych i ułatwić mu podróż w zaświaty (Kopalński 
2006, s. 260). W Anglii wierzono, że obuwie ukryte 
w budynku pod podłogą, w kominie lub pod krokwia-
mi zapewni domownikom zdrowie, szczęście i siłę 
witalną oraz uchroni ich przed złymi mocami (Pratt, 
Woolley 2005, s. 25). Odniesienia do obuwia znajduje-

my w wielu przysłowiach, powiedzeniach, zwrotach ję-
zykowych oraz bajkach. Zwrot „chodzić bez butów” to 
inaczej klepać biedę, „umarł w butach” oznacza osobę 
zmarłą nagle i niespodziewanie, o człowieku leniwym 
natomiast mówimy „nie kiwnie nawet palcem w bucie”.

Konstrukcja i elementy składowe obuwia

Stopa jest niesymetryczna. Jej przyśrodkowa 
strona jest wyższa, zewnętrzna zaś niższa i bardziej 
spłaszczona. Jedne osoby mają najdłuższy palec duży, 
inne natomiast palec drugi. Kostka zewnętrzna stopy 
jest umieszczona niżej od kostki przyśrodkowej. Do 
tego dochodzą zmiany zwyrodnieniowe spowodowa-
ne trybem życia i rodzajem wykonywanego zajęcia 
oraz przebytymi chorobami. Wszystkie te cechy należy 
uwzględnić przy wykrawaniu elementów składowych 
okryć stóp, zwłaszcza tych szytych na miarę. Podstawą 
prawidłowego wykonania obuwia jest bowiem zna-
jomość anatomicznej budowy i ruchów stopy. Buty 
powinny być wygodne i odpowiadać wymiarom oraz 
kształtowi stopy. Istotne jest również dostosowanie obu-
wia do wymagań mody (Rerutkiewicz, Rekwart 1960, 
s. 150–154). Powyższe zasady stosowali z pewnością 
średniowieczni szewcy. Modne fasony obuwia nie za-
wsze były jednak funkcjonalne, a ich noszenie powo-
dowało zniekształcenie stóp i prowadziło do licznych 
schorzeń. Przykładem może być obuwie gotyckie 
z silnie przewężonym śródstopiem i bardzo długim no-
skiem bądź obuwie na wysokim obcasie.

W 2. poł. IX w. na ziemiach polskich pojawiło się 
obuwie z oddzielnie wykrawaną podeszwą, niezin-
tegrowaną z wierzchem, który składał się z dwóch 
łączonych ze sobą elementów. W wieku X nastąpił 
w szewstwie przełom polegający na wprowadzeniu jed-
noczęściowej cholewki, w miejsce dwudzielnych dotąd 
wierzchów, zszywanych wzdłuż podbicia i na pięcie. W 
następnym stuleciu udoskonalono system jednokrójki 
i dodano dodatkowe elementy konstrukcyjne: wstaw-
ki i łączniki. Ten sposób rozkroju nazwano jednokrój-
ką z elementami uzupełniającymi (Drążkowska 2011, 
s 49–52; Kowalska 2013, s. 41, ryc. 16). Był on szcze-
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gólnie popularny w XII–XIV w. Obuwie odkryte na 
placu Nowy Targ było wieloczęściowe, składało się 
z osobno wykrawanego spodu oraz części wierzch-
niej (zob. Kaźmierczyk 1966–1970, cz, 2, s. 229–240, 
ryc. 54, 59, 60; Milewska 1977, tab. 2; Romanow 1979, 
s. 183–191; Eberle 1984; Schnack 1992, s. 53–65, Abb. 
4, 20; Grew, de Neergaard 2001; Wywrot 1996, s. 245–
260; 1997; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 28–42, ryc. 8, 
10, 12; Drążkowska 2011, s. 87, 105, 287–292; Kowalska 
2010). W skład części spodniej wchodziły: podeszwa, 
wyściółki, otoki, a także zelówka i tzw. obcas. Głównym 
elementem wierzchu była cholewka, złożona zazwy-
czaj z przyszwy uzupełnionej jedną lub więcej wstaw-
kami albo łącznikiem (wstawka konstrukcyjna) lub 
z przyszwy i cholewy. Dodatkowo w celu wzmocnie-
nia i wydłużenia trwałości obuwia stosowano zapiętki, 
podkrążki i wyłożenia, a także lamówki, którymi ob-
szywano krawędzie cholewek. Do mocowania obuwia 
na stopie używano rzemieni, pasków zakończonych 
sprzączką i rzemykoguzików.

Wierzchy

Wierzchy obuwia wykonywano dwiema techni-
kami, w systemie tzw. jednokrójki lub dwukrójki (ryc. 
699; aneks XI.2.a.1, XI.2.a.2). W pierwszym sposobie 
przyszwę wykrawano z jednego kawałka skóry i na 
ogół uzupełniano jedną lub kilkoma wstawkami albo 
łącznikiem lub łącznikiem i jedną lub więcej wstaw-
kami. Szew główny, łączący zasadnicze elementy czę-
ści wierzchniej, znajdował się zawsze po wewnętrznej 
stronie obuwia. Sposób dwukrójki polegał na montażu 
wierzchu z dwóch elementów: z osobno wyciętej przed-
niej oraz tylnej partii cholewki. Najczęściej przednia 
partia cholewki obejmowała jedynie przód stopy do 
wysokości podbicia, tylna natomiast piętę i śródsto-
pie. W drugiej odmianie przyszwa zakrywała podbicie 
i częściowo łydkę, a drugi człon tylną partię łydki do 
wysokości kostki. Szwy główne łączące elementy wierz-
chu były umiejscowione po obu stronach obuwia na 
wysokości podbicia (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 38, ryc. 12:II). Jednokrójkę stosowano do wykro-

ju obuwia niskiego i wysokiego z otwartą cholewką, 
sposobem dwukrójki natomiast wykonywano buty 
z wysoką, pełną cholewą, a od 2. poł. XIV w. również 
przyszwy obuwia niskiego, zwłaszcza z bardzo wy-
dłużonymi noskami. Ostatni z wymienionych typów 
obuwia nie wystąpił w materiale z placu Nowy Targ. 
Wszystkie analizowane egzemplarze obuwia niskiego 
miały jednoczęściowe cholewki, najczęściej uzupeł-
nione łącznikiem lub łącznikiem i wstawką (wstaw-
kami). Elementów uzupełniających nie stwierdzono 
w kilku egzemplarzach obuwia niskiego, m.in. w faso-
nie ze szpiczasto uformowaną na podbiciu przyszwą 
(ryc. 700: 11600/11) oraz w niektórych okazach obuwia 
wysokiego (ryc. 701: 11264/11), najczęściej występują-
cego w małych rozmiarach (ryc. 702: 8326/11, 2742/11; 
ryc. 703: 10694/11). Poza czterema przypadkami 
obuwia wysokiego z otwartą cholewką wykrojonymi 
w dwukrójce (ryc. 704: 4806/11) pozostałe egzempla-
rze były wykonane w systemie jednokrójki, zazwyczaj 
uzupełnionej jedną lub większą liczbą wstawek (ryc. 
703: 4592/11; ryc. 705: 112/11; ryc. 706, 707; ryc. 708: 
10707/11; ryc. 709, 710). Dwukrójka zaś używana była 
do wyrobu obuwia z wysoką pełną cholewą (ryc. 708: 
490/10; ryc. 711: 11314/11, 3137/11).

Charakterystycznym elementem składowym obu-
wia niskiego były łączniki, które scalały przyszwę po-
między partiami podbicia i pięty, nazywane także 
wstawką konstrukcyjną. Umieszczano je na wysokości 
śródstopia, zawsze po wewnętrznej stronie obuwia. 
Miały one czworoboczny lub wieloboczny kształt. Te 
pochodzące z obuwia sznurowanego na boku były za-
opatrzone w otwory do przewleczenia rzemienia znaj-
dujące się po obu stronach V-kształtnego wycięcia lub 
tylko na jednym boku łącznika (ryc. 712: 5643/11; ryc. 
713: 3522/11). Wstawki uzupełniające cholewki stoso-
wano we wszystkich typach obuwia. Przyszywano je 
w różnych miejscach, m.in. w dolnej części wierz-
chu bezpośrednio stykającej się z podeszwą (ryc. 700: 
1150/11; ryc. 706: 3228/11), w górnych partiach cho-
lewek (ryc. 708: 10707/11; ryc. 703: 4592/11) czy po-
między dolną partią przyszwy a wstawką wieńczącą 
cholewkę. Przednie partie cholewek obuwia wysokiego 
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uzupełniano wstawkami montowanymi do przyszwy 
na wysokości podbicia (ryc. 705: 112/11; ryc. 706, 707; 
ryc. 708: 10707/11). W zależności od typu obuwia 
umiejscowione były na nich pary otworów do przewle-
kania rzemieni, paski z rzemykoguzikami lub paski do 
zapinania sprzączek (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 39). Elementy uzupełniające cholewkę miały różną 
formę, najczęściej czworokątną i trójkątną, ale także 
wieloboczną. Niewielkie wstawki doszywano także 
do pasków zapinających obuwie niskie, wydłużając 
w ten sposób ich długość lub zwiększając szerokość 
(ryc. 714: 9192/11; ryc. 715: 135/11). W celu wydłuże-
nia trwałości obuwia i zwiększenia jego wygody stoso-
wano różne elementy wzmacniające cześć wierzchnią. 
Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć zapiętki, 
które umieszczano po wewnętrznej stronie cholewki 
na wysokości pięty, prawie zawsze stroną licową na ze-
wnątrz. Były one wykonane z jednego kawałka skóry, 
wyjątkowo z dwóch zszywanych ze sobą fragmentów 
(2 egzemplarze). Z uwagi na kształt wydzielono za-
piętki trójkątne, trapezowate, półkoliste i w kształcie 
trójkąta z zaokrąglonym lub ściętym wierzchołkiem 
(ryc. 705; ryc. 712: 5643/11; ryc. 714: 9192/11; ryc. 716: 
3074/11; ryc. 717: 1465/11, 1021/11; ryc. 718: 6358/11, 
71/11). Ich forma mogła być inspirowana wcześniej-
szymi podeszwami, zakończonymi V-kształtnym prze-
dłużeniem pięty (por. Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 245–246; Grew, de Neergaard 2001, s. 10). W obu-
wiu niskim sięgały one do wysokości górnej krawę-
dzi cholewki lub nieznacznie poniżej niej i miały tra-
pezowaty albo trójkątny kształt. Zapiętki używane do 
wzmacniania obuwia wysokiego były na ogół wyższe 
i bardziej zróżnicowane (trójkątne, trapezowate, półko-
liste). W obuwiu wysokim sznurowanym na wewnętrz-
nym boku miały formę wysokiego i wąskiego trójkąta. 
W obuwiu wrocławskim zapiętek pojawia się najpóź-
niej około połowy XII w. Jego wprowadzenie uznawa-
ne jest za przejaw postępu technicznego w produkcji 
szewskiej (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 245–246; 
por. Grew, de Neergaard 2001, s. 10; Schnack 1992, 
s. 64). Jednak jego upowszechnienie przypada dopiero 
na 2. poł. XIII i na XIV w. Potwierdzenie obecności za-

piętka nie zawsze jest możliwe z uwagi na uszkodzenie 
niektórych egzemplarzy obuwia w partii pięty, spowo-
dowane użytkowaniem lub wtórnym wykorzystaniem 
surowca. Nie stwierdzono ich na obuwiu z fazy I, na 
fazę II zaś datowany jest tylko jeden but z wszytym za-
piętkiem. W kolejnej fazie ich udział wzrasta, a od fazy 
V zapiętki występują już powszechnie. Brak tego typu 
wzmocnień w XIII i XIV w. zaobserwowano na kilku 
egzemplarzach obuwia bogato zdobionego oraz na bu-
tach przeznaczonych dla najmłodszych dzieci.

Kolejną kategorię wzmocnień stanowią wyłoże-
nia, czyli elementy służące do usztywniania i ociepla-
nia wierzchów obuwia w partii przedniej, bocznej lub 
wyściełającej jednocześnie przednią i boczną lub tylną 
i boczną część cholewki. Były one używane głównie 
w produkcji butów z wysoką, pełną cholewą (por. Wy-
wrot-Wyszkowska 2008, s. 41). W zespole z placu Nowy 
Targ tylko na pojedynczych przyszwach i ich fragmen-
tach zachowały się ślady szwów świadczące o stoso-
waniu wyłożeń przedniej i bocznej części wierzchów.

Do wzmacniania miejsc, gdzie były przebite otwo-
ry do przewlekania sznurówkek, używano podkrążków, 
dopasowanych formą do wycięcia, po którego obu stro-
nach znajdowały się otwory na rzemień. Wydaje się, że 
panowała pewna dowolność w układaniu podkrążków, 
stroną licową lub mizdrową na zewnątrz. Przyszywano 
je do obuwia sznurowanego na wewnętrznym boku i do 
obuwia niskiego wiązanego na podbiciu. W przypadku 
pierwszego typu odnotowano egzemplarze jednoczę-
ściowe zbliżone do litery U i V (ryc. 705: 112/11; ryc. 
712: 5643/11; 719: 8808/11) oraz okazy dwuczęściowe 
w kształcie prostokąta. Formę wydłużonego prostokąta 
miały podkrążki wzmacniające otwory na rzemyko-
guziki służące do zapinania butów wysokich (ryc. 709: 
2248/11). Rzadko stosowano wzmocnienia otworów 
obuwia niskiego sznurowanego na podbiciu. Cecho-
wały się one niewielkimi rozmiarami i trójkątnym lub 
czworobocznym kształtem (ryc. 717: 1465/11).

Brzegi cholewek dla ochrony przed rozdarciem 
obszywano lamówkami, które stanowiły też element 
wykończeniowy i zdobniczy. Wykonywano je z wąskie-
go paska skóry lub innego surowca, np. sznurka (por. 
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Grew, de Neergaard 2001, s. 17). Na krawędziach wielu 
odkrytych cholewek zachowały się ślady po tego typu 
wzmocnieniach, w postaci otworów przebitych w partii 
mizdry (ryc. 700, 705, 712). Miejsca szczególnie nara-
żone na rozdarcie lub wymagające usztywnienia rów-

nież zabezpieczano wzmocnieniami w postaci wąskich 
pasków skóry lub innego materiału, które przyszywano 
szwem jednoigłowym płaskim, przebijając otwory w 
partii mizdrowej przyszwy (ryc. 700: 1150/11; ryc. 705: 
5586/11; ryc. 716: 3074/11).

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty

Ryc. 699. Rozkrój części wierzchniej: I – jednokrójka; II – dwukrójka. Wg Wywrot-Wyszkowska 2008

Fig. 699. Upper patterns: I – one-piece upper; II – two-piece upper. After Wywrot-Wyszkowska (2008)
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Ryc. 700. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Rys. N. Lenkow

Fig. 700. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 701. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie z cholewką do kostki, zdobione malowaniem. 
Fot. M. Konczewska

Fig. 701. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Ankle-high boots with painted decoration. 
Phot. M. Konczewska
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Ryc. 702. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Fot. M. Konczewska

Fig. 702. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 703. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Fot. M. Konczewska

Fig. 703. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 704. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Fot. M. Konczewska

Fig. 704. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 705. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie i niskie.. Rys. N. Lenkow

Fig. 705. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes and boots. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 706. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie: a – wysokie; b – wysokie. Rys. N. Lenkow

Fig. 706. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Footwear: a – boots; b – boots. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 707. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Rys. N. Lenkow

Fig. 707. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 708. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Rys. N. Lenkow

Fig. 708. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 709. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie zapinane na rzemykoguziki. Fot. M. Konczewska

Fig. 709. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots fastened with lachets. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 710. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie zapinane na sprzączki i rzemykoguziki. 
Fot. M. Konczewska

Fig. 710. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots fastened with buckles and lachets. Phot. M. Konczewska

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru



810

Ryc. 711. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie i ze średnio wysoką cholewką. Fot. M. Konczewska

Fig. 711. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots with medium-high uppers. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 712. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Obuwie niskie. 
Rys. N. Lenkow

Fig. 712. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Shoes. 
Drawing N. Lenkow
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Ryc. 713. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie zdobione ażurem. Fot. M. Konczewska

Fig. 713. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Openwork decorated shoes. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 714. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Rys. N. Lenkow

Fig. 714. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 715. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie zdobione wycinaniem. Fot. M. Konczewska

Fig. 715. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Footwear decorated with cut-outs. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 716. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.Obuwie niskie. Rys. N. Lenkow

Fig. 716. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 717. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Fot. M. Konczewska

Fig. 717. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 718. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie wysokie. Fot. M. Konczewska

Fig. 718. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boots. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 719. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Fot. M. Konczewska

Fig. 719. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Phot. M. Konczewska
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Spody

Podeszwy w trakcie użytkowania zużywają się nie-
równomiernie, w zależności od budowy anatomicz-
nej stopy i rodzaju wykonywanego zajęcia. Bardzo 
duża liczba podeszew zarówno z placu Nowy Targ, jak 
i z innych stanowisk wrocławskich była zniszczona, roz-
warstwiona na część licową i mizdrową oraz wytarta na 
spodniej stronie (licowej). Niektóre z nich nosiły ślady 
odcinania na wysokości pięty lub śródstopia, świadczą-
ce o wtórnym wykorzystaniu surowca. W większości 
przypadków zachowały się partie śródstopia lub śród-
stopia i przedstopia, gdyż ulegają one najmniejszemu 
zniszczeniu w czasie chodzenia. Tylko na nielicznych 
egzemplarzach zachowały się pozostałości nici, który-
mi pierwotnie były zszyte z wyściółkami i wierzchem. 
W przeciwieństwie do skór wierzchnich znaczna część 
skór spodnich została wykrojona prawdopodobnie 
z surowca nieprzegarbowanego. Skóry rozdwojone lub 
rozdwajające się na lico i mizdrę są powszechnie spo-
tykane wśród zabytków skórzanych pochodzących ze 
wszystkich stanowisk archeologicznych. Jednak naj-
bardziej problem ten dotyka podeszew (Radek 1999, 
s. 99–100; Radek, Chrószcz 2010, s. 342). Oddzielanie 
się warstwy licowej od pozostałej partii skóry mogło 
następować w trakcie użytkowania, pod wpływem 
czynników odgarbowujących skórę i dyspergujących 
garbniki, takich jak mocznik zawarty w pocie (Radek, 
Chrószcz 2010, s. 341). Mogło być także powodowane 
wapnieniem surowca w wapnicy o zbyt niskiej tempe-
raturze, zbyt niskim współczynnikiem kąpieli, niewy-
starczającym poruszaniem skór podczas wapnienia lub 
nieusunięciem nadmiaru niezwiązanego z kolagenem 
garbnika, po całkowitym wygarbowaniu roślinnym 
skór (Persz 1986, s. 73; 1992, s. 40). Niedostateczne za-
garbowanie tkanki skórnej (celowe lub nieświadome) 
powoduje macerację bakteryjną środkowej części skó-
ry, w wyniku czego dochodzi do rozluźnienia warstw 
lica i mizdry. Powszechność tego zjawiska nie pozwala 
na jednoznacznie negatywną ocenę rozwarstwiających 
się skór wyprawionych jako produktu wykonanego 
z wadliwie wygarbowanego surowca i skłania do szuka-

nia także innych – niż błędy technologiczne – przyczyn 
rozwarstwiania się skór zabytkowych (Radek, Chrószcz
2010). Szukając przyczyn rozwarstwiania się skór za-
bytków, należy brać pod uwagę również świadomy 
wybór metody wyprawy. Najstarszym sposobem uzy-
skiwania wodoodporności skór wierzchnich garbowa-
nych roślinnie było niecałkowite ich przegarbowanie. 
Proces garbowania przerywano, gdy w środku skóry 
pozostawała cienka warstwa skóry surowej. Włókna tej 
warstwy, pęczniejąc pod wpływem wilgoci, zamykały 
dostęp wody do wnętrza obuwia. Pasmo to jednak ła-
two ulegało maceracji, a to skracało okres użytkowania 
obuwia (Bieńkiewicz 1977, s. 423).

W zależności od techniki wykonania wyróżniono 
trzy rodzaje spodów: pojedyncze, wieloczęściowe i wie-
lowarstwowe (ryc. 720; aneks XI.2.a.3).

Najliczniej wystąpiły podeszwy pojedyncze (56%), 
wykrojone w całości z jednego płata skóry o grubości 
0,2–0,5 cm (ryc. 700: 11600/11; 712: 351/11; ryc. 721: 
8808/11; ryc. 722: 405/10; 176/10, 2248/11). Spody wie-
loczęściowe (7,5%) wykonywano zazwyczaj z dwóch 
kawałków skóry, połączonych ze sobą w partii śród-
stopia, sporadycznie przedstopia za pomocą szwu jed-
nopłaszczyznowego dwuigłowego (ryc. 721: 196/11/b; 
714: 435/11). Zwraca uwagę egzemplarz łączony na 
wysokości śródstopia rzemieniem, zaopatrzony do-
datkowo w wyściółkę (ryc. 721: 1340/11/d), odkryty 
w js. 22 (faza V). Ze Starego Miasta we Wrocławiu znany 
jest także okaz trzyczęściowy z doszywanym noskiem 
i piętą, datowany na 3. ćw. XIII w. (Kaźmierczyk 1966–
1970, cz. 2, s. 229–230, ryc. 57 c). Zastosowanie tego 
typu podeszew wskazuje na zabiegi zmierzające do jak 
najbardziej oszczędnego i racjonalnego gospodarowa-
nia surowcem (Schnack 1992, s. 52; Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 30). Jednak część badaczy uważa, że mają 
one związek z doraźnymi naprawami zniszczonych 
spodów obuwiowych (Goubitz et al. 2001, s. 76; Drąż-
kowska 2011, s. 131–132) lub były stosowane w obuwiu 
o jakimś specjalnym przeznaczeniu (Kowalska 2014, 
s. 201–203). W 2. poł. XIV i w XV w. podeszew wie-
loczęściowych używano głównie do wyrobu podeszew 
z wydłużonymi noskami (por. Milewska 1977, ryc. 1 a, 
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2 a; Grew, de Neergaard 2001, Fig. 94, 102). We Wroc-
ławiu (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 229–230), po-
dobnie jak i w innych ośrodkach (Hołubowicz 1956, 
s. 129, 138; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 28–29, ryc. 9),
podeszwy wieloczęściowe nigdy nie były używane na 
większą skalę, gdyż szybko się zużywały i nie chroni-
ły stóp przed wilgocią. Ich udział w zbiorze spodów 
z ul. Szewskiej w 2. poł. XIII i w XIV w. nie przekra-
cza 8% (Konczewska 2010, s. 223–224). Ostatnią grupę 
tworzą spody wielowarstwowe (36,6% zbioru), składa-
jące się z zasadniczej podeszwy i umieszczonych na jej 
wewnętrznej stronie wyściółek, którymi wzmacniano 
najbardziej narażone na zniszczenie partie podeszwy, 
czyli piętę, przedstopie i czubek. Sporadycznie po-
deszwy zaopatrywano w wyściółki okrywające ich całą 
wewnętrzną powierzchnię (por. Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 28, ryc. 8). Na placu Nowy Targ wyściółki 
rzadko odkrywano wraz z podeszwą, a o ich obecności 
świadczą otwory po przyszyciu do podeszwy usytuowa-
ne na wysokości przedstopia lub śródstopia oraz wystę-
pujące luzem podpiętki i wyściółki chroniące przedsto-
pie i palce (ryc. 721: 196/11/a, 7156/11/b, 1340/11/a, 
3522/11/b, c; ryc. 722: 71/11/a). Były one montowane 
stroną licową na zewnątrz, tzn. lico miało bezpośred-
ni kontakt ze stopą. Podpiętki pojawiają się w obuwiu 
wrocławskim w 1. poł. XIII w. (Kaźmierczyk 1966–
1970, cz. 2, s. 234; Romanow 1979, s. 187). Wyściółki 
całkowite, okrywające całą wewnętrzną powierzchnię 
podeszwy, znane są z Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 28, tab. I: 9–10), Lubeki (Von-Comis 1982, 
s. 243) i Szlezwiku (Schnack 1992, s. 49).

Omówione wyżej typy konstrukcyjne spodów 
obuwia charakteryzują się różnymi formami kroju. 
W związku z tym w zależności od kształtu noska po-
dzielono je na trzy zasadnicze grupy: podeszwy z za-
okrąglonymi czubkami, podeszwy z owalnymi czubka-
mi oraz podeszwy z ostrymi (szpiczastymi) czubkami. 
W liczącym 244 sztuki zbiorze spodów, dla których 
udało się określić kształt noska, 62 miało noski ostre 
(ryc. 721: 8808/11/a, 7156/11/a, 196/11/a; ryc. 722: 
405/10/a, 405/10/b, 176/10, 752/11), 143 owalne 
(ryc. 721: 1340/11/b, c; ryc. 722: 2248/11/a–c), 38 za-

okrąglone (ryc. 721: 479/10, 3522/11/a, 4844/11/b, c, 
1340/11/d) i jeden był owalny lub zaokrąglony. Nie 
stwierdzono wśród nich obecności okazów z przesad-
nie wydłużonymi noskami i ponad miarę przewężo-
nym śródstopiem.

Istotnym elementem składowym spodów obuwio-
wych były otoki (uszczelki) – paski skóry o klinowa-
tym, rzadziej prostokątnym przekroju, umieszczane 
pomiędzy podeszwą i wierzchem obuwia (ryc. 704: 
3281/11). Pełniły one funkcję ochronną, m.in. zabez-
pieczały szew scalający zasadnicze części buta przed 
przetarciem i stanowiły izolację przed wilgocią. Na 
ogół do uszczelniania obuwia używano dwóch, rza-
dziej czterech otoków, sporadycznie wykorzystywano 
jeden otok (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 36–37). 
Zachodzące na siebie części uszczelek specjalnie ście-
niano. Tylko nieliczne podeszwy odkryto wraz z frag-
mentami otoków (co najmniej 8 egzemplarzy), znaczna 
ich liczba natomiast wystąpiła luzem (89 fragmentów). 
W analizowanym materiale zabytkowym stwierdzono 
stosunkowo małą liczebność przedmiotów wzmacnia-
jących podeszwę od zewnątrz, a więc zelówek i tzw. ob-
casów (17 sztuk). Zelówki umieszczano w partii przed-
stopia (ryc. 721: 4844/11/a), a obcasy pod piętą. Do ich 
wyrobu używano grubej skóry, którą po odpowiednim 
wykrojeniu przyszywano do spodniej części obuwia 
dość rzadkim szwem. Niekiedy owe elementy przymo-
cowywano do podeszew żelaznymi ćwiekami (por. Wy-
wrot-Wyszkowska 2008, s. 37, tab. V: 22, 26). Według 
Józefa Kaźmierczyka we Wrocławiu obuwie zelowane 
i z niskim obcasem występuje od początku XIII w. 
Sama zaś idea wzmacniania spodu wywodzi się zapew-
ne od łat, którymi reperowano wysłużone i przetarte 
podeszwy (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 246–247).

Reasumując, możemy stwierdzić, że odkryte na 
placu Nowy Targ podeszwy były asymetryczne, do-
pasowane do anatomicznego kształtu stopy ludzkiej 
i celowo wykrojone na prawą albo lewą stopę. Domi-
nowały wśród nich egzemplarze z owalnymi czubkami, 
stosunkowo smukłe i z wyraźnie wyodrębnionym śród-
stopiem. Podeszwy dziecięce były bardziej przysadziste 
i miały słabiej zaznaczoną linię podkroju śródstopia, 
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aczkolwiek i wśród nich trafiają się okazy z ostrymi no-
skami. Spody zaopatrzone w dodatkowe elementy, takie 
jak wyściółki i otoki, podnosiły jakość obuwia i czyniły 
je znacznie trwalszym i wygodniejszym dla użytkowni-

ka (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 247–248; Schnack 
1992, s. 48; Grew, de Neergaard 2001, s. 4, 10; Wywrot-
-Wyszkowska 2008, s. 28).

Ryc. 720. Typy podeszew: I – pojedyncze, II – wielowarstwowe, III – wieloczęściowe. Wg Wywrot-Wyszkowska 2008

Fig. 720. Sole types: I – single soles; II – multi-layered soles; III – multi-piece soles. After Wywrot-Wyszkowska (2008)
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Ryc. 721. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Spody obuwiowe. Fot. M. Konczewska

Fig. 721. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Soles. Phot. M. Konczewska

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty



823

Ryc. 722. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Spody obuwiowe. Fot. M. Konczewska

Fig. 722. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Soles. Phot. M. Konczewska
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Technika wykonania obuwia

W późnym średniowieczu szycie obuwia było pod-
porządkowane pewnym regułom i szewcy wrocławscy 
ściśle ich przestrzegali. Poszczególne elementy składo-
we wierzchu wykrawano z tego samego gatunku i asor-
tymentu skóry, co pozwalało uniknąć niepożądanych 
następstw łączenia materiału o różnych właściwościach 
fizycznych (Radek 1997, s. 212). Powyższą zasadę sto-
sowano również do rzemieni służących do wiązania, 
pasków zapinanych sprzączkami i rzemykoguzików. 
Analiza surowcowa wykazała, że tylko w dwóch bada-
nych przypadkach do wyrobu wierzchów użyto róż-
nych gatunków skór. W pierwszym przyszwę wyko-
nano z surowca bydlęcego, a łącznik z pokrycia kozy, 
w drugim do przyszwy bydlęcej doszyto cholewę ze 
skóry zwierząt z rodziny jeleniowatych. Zaobserwo-
wano także dwa przypadki drobnych odstępstw, ale 
nie miały one wpływu na jakość okryć stóp (połącze-
nie skóry bydlęcej i cielęcej, koziej i koziej lub owczej), 
dotyczyły bowiem mniej istotnych elementów obuwia, 
np. lamówek czy niewielkich wstawek wieńczących 
cholewkę (zob. rozdz. XI.4 w tym tomie). Do wykro-
ju wierzchów wykorzystywano skóry bydlęce, kozie, 
owcze i zwierząt z rodziny jeleniowatych (ryc. 723), 
spody natomiast wykonywano głównie z surowca by-
dlęcego. Strukturę surowcową skór używanych do wy-
robu wierzchów obuwiowych w poszczególnych fazach 
ilustruje ryc. 724. W XII w. udział surowca bydlęcego 
wynosił 37,5%, w 2. poł. XIII w. spadł do 18%, a od po-
łowy XIV w. notujemy stały wzrost liczby wierzchów 
wykonanych ze skór bydlęcych. Ich frekwencja w 2. poł. 
XIV–XVI w. osiągnęła 60%. W XIII i 1. poł. XIV w. pre-
ferowano surowiec pochodzący z powłoki owcy i kozy 
(ponad 60% zbioru wierzchów). Przyczyn tego zjawiska 
upatrywać możemy w modzie, okresowych niedobo-
rach surowca bydlęcego lub nadwyżkach skór małych 
przeżuwaczy na rynku wrocławskim. Powodem może 
być również selektywny dobór materiału do badań 
archeozoologicznych.

Przy montażu poszczególnych elementów skła-
dowych obuwia posługiwano się kilkoma rodzajami 

szwów, wykonywanych ściegami jedno- i dwuigłowy-
mi. Wśród szwów jednoigłowych wyróżniano szwy: 
jednopłaszczyznowe (ryc. 725 h), płaskie (ryc. 725 i, k) 
i przewlekane (ryc. 725 j), a w grupie szwów dwuigło-
wych szwy: prostopadły (ryc. 725 c, f) i jednopłaszczy-
znowy (ryc. 725 g). W pierwszej kolejności zszywano 
razem wykrojone części wierzchu oraz elementy pode-
szew wieloczęściowych. Łączone detale układano rów-
nolegle, tak aby stykały się ze sobą krawędziami, i łączo-
no w ten sposób, że szew był ukryty w grubości skóry, 
a otwory znajdowały się tylko w partii mizdry. Cho-
lewki, zwłaszcza przyszwy z łącznikiem lub wstawkami 
znajdującymi się w dolnej części buta, a także przyszwy 
i cholewy butów wysokich zszywano zawsze za pomo-
cą szwów dwuigłowych, podobnie jak podeszwy wie-
loczęściowe. Pozostałe elementy uzupełniające, takie 
jak wstawki wieńczące cholewki oraz lamówki, łączono 
z wierzchem ściegiem jednoigłowym jednopłaszczy-
znowym. Niekiedy stosowano szwy kombinowane, 
tzn. elementy cholewki do wysokości pięty zszywano 
ściegiem dwuigłowym, a wyżej – jednoigłowym (nr 
inw. 301/10; 3228/11; 6358/11; 9496/11). Do przymo-
cowania zapiętków i podkrążków z cholewką stoso-
wano ścieg jednoigłowy płaski. W tym przypadku na 
wylot przebijano skórę w elemencie wzmacniającym, 
a w miejscu, które wzmacniano, igłę wprowadzano 
tylko w partie mizdry. Łaty przymocowywano zwy-
kle szwem jednoigłowym przewlekanym. Montaż czę-
ści wierzchniej ze spodem wykonywano na kopytach. 
Otwory w podeszwach (zwykle trzy), usytuowane 
w partii pięty, śródstopia i przedstopia, a w przypadku 
podeszew dziecięcych – w części przedstopia i pięty, 
świadczą, że w celu lepszego unieruchomienia przed 
zszyciem przybijano je do kopyt (ryc. 700: 11600/11; ryc. 
706: 2891/11; ryc. 707: 7877/11; ryc. 708: 10707/11; ryc. 
712: 351/11; ryc. 714: 435/11; ryc. 716: 3074/11). W wielu 
podeszwach zachowały się drewniane kołeczki (ryc. 721: 
479/10; ryc. 722: 405/10/a). Złączone ze sobą elementy 
wierzchu nakładano na wierzch kopyta stroną wewnętrz-
ną i zszywano brzegi obu części obuwia szwem dwu-
igłowym prostopadłym (ryc. 725 b–f). Elementy spodu 
– wyściółki i otoki – montowano tym samym szwem, 
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którym zszywano wierzch z podeszwą. Nici prowadzone 
przez dwie igły przewlekano przez uprzednio wykonane 
za pomocą szydła otwory. W podeszwie znajdowały się 
one w partii mizdry (tzw. szew ukryty w grubości skóry), 
na otokach i elementach wierzchu natomiast przebijano 
je na wylot. W jednym egzemplarzu przyszwy, datowa-
nej na koniec XI–XII w., otwory znajdowały się tylko 
w partii mizdry (nr inw. 8872/11) (ryc. 725 a). Schemat 
montażu spodu z wierzchem przedstawiono na ryc. 725. 
Po złączeniu cholewki ze spodem wyjmowano kopyto 
i wywracano but na prawą stronę, po czym ponownie, 

w celu nadania mu pożądanego kształtu, nakładano go 
na kopyto. Opisany sposób montażu obuwia nazywany 
jest wywrotkowym (Eberle 1984, s. 206–208; Rerutkie-
wicz, Rekwart 1960, s. 12). Odległość szwu od krawę-
dzi przyszwy i podeszwy wynosiła średnio od 0,2 do 
0,3 cm, a średnia gęstość ściegu wynosiła 0,3–0,5, 0,5–
0,6, 0,6–0,8 cm i w większości wypadków była zado-
walająco równomierna (por. Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 2, s. 232; Milewska 1977, s. 536–537). Im bliżej brze-
gu znajdował się szew, tym bardziej obuwie było podat-
ne na przetarcie nici i ewentualne uszkodzenia.

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru

Ryc. 723. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Struktura 
gatunkowa surowca do wyrobu 
wierzchów obuwiowych. 
Oprac. M. Konczewska 
na podstawie analizy T. Radek

Fig. 723. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Types of leather used in uppers. 
Developed by M. Konczewska, 
based on analysis by T. Radek

Ryc. 724. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Struktura 
gatunkowa surowca do wyrobu 
wierzchów obuwiowych 
w poszczególnych fazach. 
Oprac. M. Konczewska na 
podstawie analizy T. Radek

Fig. 724. Wrocław, Nowy Targ
square, excavations 2010-2012. 
Types of leather used in uppers 
in particular chronological phases. 
Developed by M. Konczewska, 
based on analysis by T. Radek
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Ryc. 725. Sposoby łączenia wierzchu ze spodem i rodzaje szwów stosowanych w wyrobie obuwia. Oprac. M. Konczewska 
wg Schnack 1992; Grew, de Neergaard 2001; Wywrot-Wyszkowska 2008

Fig. 725. Ways of attaching uppers to soles and types of stitching used in shoemaking. Developed by M. Konczewska, 
after Schnack 1992; Grew, de Neergaard 2001; Wywrot-Wyszkowska 2008
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Zapięcia obuwia

Najprostszym sposobem utrzymania obuwia na 
nodze było obwiązywanie jego wierzchniej części rze-
mieniem lub sznurkiem. Tego typu rozwiązanie można 
było stosować w obuwiu wysokim, nawet wtedy gdy 
cholewka nie była zaopatrzona w otwory do przewle-
czenia rzemienia. Według kryterium braku lub obec-
ności elementów służących do zapinania obuwie po-
dzielono na:
1. Obuwie wzuwane – pozbawione jakichkolwiek za-

pięć (ryc. 700: 11600/11; ryc. 707: 7954/11; ryc. 708: 
490/10).

2. Obuwie sznurowane:
A – wiązane wokół cholewki, za pomocą jednego 

długiego lub większej liczby rzemieni przewle-
czonych przez soczewkowate nacięcia lub otwory 
umieszczone po obu stronach wierzchu – w obuwiu 
niskim pod krawędzią cholewki (ryc. 719: 5342/11), 
w butach wysokich w jednym lub kilku rzędach, 
na różnej wysokości cholewki (ryc. 706: 3228/11; 
ryc. 707: 7877/11). Wszystkie nacięcia do przeciąg-
nięcia rzemienia na obuwiu z placu Nowy Targ 
były parzyste. Na ryc. 726 przedstawiono warian-
ty unieruchamiania obuwia wysokiego na nodze.

B – sznurowane na podbiciu pojedynczym rzemie-
niem lub rzemieniem z rozdwojonym końcem 
przeciągniętym przez otwory (po dwa na obu stro-
nach lub w przypadku rozdwojonego rzemienia je-
den na dwa) umieszczone po obu stronach mniej 
lub bardziej soczewkowatego wycięcia na podbiciu 
(ryc. 700: 1150/11) lub na paskach obejmujących 
podbicie (ryc. 705: 5586/11). W jednym przypad-
ku użyto dwóch wąskich rzemieni przyszytych do 
spodniej strony przyszwy, po obu stronach wycię-
cia na podbiciu (ryc. 717: 1021/11). Wszystkie eg-
zemplarze sznurowane na podbiciu z omawianego 
stanowiska należą do obuwia niskiego.

C – sznurowane na boku wewnętrznym, rzemieniem 
przeciągniętym przez otwory ulokowane po obu 
stronach V-kształtnego wycięcia. Liczba otworów 
była uzależniona od wysokości obuwia i wynosiła 

w zbiorze z placu Nowy Targ od 2 do 12 (ryc. 705: 
112/11; ryc. 712; ryc. 716: 2086/11). Zachowane 
wraz z rzemieniami egzemplarze miały najczęściej 
sznurówki przeciągnięte przez otwory w ten spo-
sób, że tworzyły one równoległe linie, a supeł znaj-
dował się po wewnętrznej stronie obuwia.

3. Obuwie zapinane na rzemykoguziki. Posługiwano 
się nimi w różnych typach obuwia, zarówno niskie-
go, jak i wysokiego. Najczęściej rzemykoguziki osa-
dzano na stałe w otworach znajdujących się wzdłuż 
jednej krawędzi wierzchu i przekładano je przez 
otwory (w kształcie litery T lub kropli) po drugiej 
stronie, zamykając w ten sposób cholewkę (ryc. 708: 
10707/11). Inny sposób zapięcia polegał na umiesz-
czeniu pojedynczego guzika na środku górnej kra-
wędzi przyszwy i przewleczeniu go przez otwory na 
paskach bocznych (ryc. 714: 5290/11). Jednego lub 
większej liczby guzików używano także do zapinania 
obuwia niskiego z paskami obejmującymi podbicie. 
Z uwagi na sposób wykonania wyróżniono dwa ro-
dzaje skórzanych guzików: supłoguziki – wiązane na 
supeł (ryc. 710: 4949/11) i guziki rolowane, tzw. kne-
fle. Te ostatnie przygotowywano z wąskiego rzemie-
nia, który w kilku miejscach nacinano w poprzek, 
a następnie zwijano, przekładając pozostały koniec 
przez powstały otwór (ryc. 708: 10707/11; ryc. 709; 
ryc. 714: 5290/11). Według Anny Drążkowskiej na 
ziemiach polskich popularne były supłoguziki, kne-
fle natomiast należały do rzadkości (Drążkowska 
2011, s. 135–137). We Wrocławiu mamy do czynienia 
z sytuacją odwrotną. Na placu Nowy Targ odkryto 6 
egzemplarzy obuwia zapinanego na rolowane guziki 
(w sumie 18 sztuk) i tylko 2 na supłoguziki (7 sztuk). 
Knefle znaleziono m.in. w Gdańsku (Drążkowska 
2011, s. 136), Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 
2008, tab. XXVII: 1), Brukseli, Dordrechcie (Goubitz 
et al. 2001, s. 162–163), Londynie (Grew, de Neer-
gaard 2001, s. 62), Yorku (Mould et al. 2003, s. 3324), 
Szlezwiku (Schnack 1992, taf. 93: 3; 94: 2), Rotterda-
mie, Konstancji, Sztokholmie, Kolonii, Paryżu, Oslo, 
Bergen i na wielu innych stanowiskach w północnej 
i zachodniej Europie (Volken 2014, s. 362–366).
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4. Obuwie zapinane na sprzączki. We Wrocławiu ten 
rodzaj unieruchamiania obuwia na stopie występuje 
w obuwiu niskim (ryc. 716: 3074/11), wysokim (ryc. 
706: 2891/11; ryc. 710: 2891/11) oraz w patynkach. 
W wielu przypadkach sprzączki nie zachowały się, a 
o ich obecności świadczą rdzawe plamy lub otwory 
na paskach służących do zapinania. Ogółem zinte-
growanych z obuwiem było 18 sprzączek, pochodzą-
cych z 14 egzemplarzy obuwia. Wykonano je ze sto-
pów cyny i ołowiu oraz z żelaza. Z uwagi na kształt 
ramy wyróżniono sprzączki okrągłe (9 sztuk), wie-
lokątne (2 sześcio- i 2 ośmiokątne), omegowate (4) 
i D-kształtne (1). Miały one ok. 1–1,35 cm średnicy. 
Obuwie niskie zapinano na jedną, a obuwie wysokie 
na co najmniej dwie sprzączki. Niezależnie od faso-
nu, sprzączki zawsze umieszczano po zewnętrznej 
stronie obuwia, nie tylko ze względów czysto prak-
tycznych, ale także z uwagi na fakt, że metalowe ele-
menty przydawały okryciom stóp blasku.

Typy obuwia

W omawianym zbiorze zabytków szczegółowej 
analizie poddano 262 egzemplarze obuwia, w tym 3 pa-
tynki. Na podstawie wysokości cholewki wyróżniono 
dwa podstawowe typy obuwia i ich warianty:
1. Obuwie niskie, z cholewką sięgającą maksymalnie do 

wysokości kostki:
– z krótką cholewką,
– z cholewką zakrywającą kostkę (średnio wysoka 

cholewka).
2. Obuwie wysokie, sięgające powyżej kostki, o wyso-

kości równej co najmniej połowie długości buta:
– z otwartą z przodu cholewką,
– z pełną cholewą; wysokość buta jest równa co 

najmniej jego długości.

Obuwie niskie

Wierzchy należące do obuwia niskiego są reprezen-
towane przez 123 egzemplarze z niską cholewką (ryc. 
727, 728) i 8 ze średnio wysoką cholewką (ryc. 729). 

Wśród fasonów obuwia niskiego wystąpiło obuwie 
sznurowane na wewnętrznym boku oraz na podbiciu, a 
także obuwie zapinane na sprzączkę lub rzemykoguzik 
oraz obuwie wzuwane.

Wszystkie egzemplarze obuwia wzuwanego (12 
sztuk) mają przyszwę głęboko zakrywającą podbicie 
i prostą lub lekko podniesioną tylną cześć cholewki. 
Wykonano je sposobem jednokrójki. Wystąpił wśród 
nich okaz z V-kształtnym wycięciem na wewnętrznej 
stronie obuwia oraz z rozcięciem na środku podbicia. 
Jeden egzemplarz obuwia wzuwanego z 1. poł. XIII w.
(nr inw. 11306/11) miał doszywany na wysokości na-
sady palców nosek, połączony z przyszwą szwem jed-
nopłaszczyznowym dwuigłowym. Analogiczne zabytki 
znane są ze Starego Miasta we Wrocławiu (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 235, 242, ryc. 58 a, 64 a, 66 
e). Przyszwy z wszytymi noskami, wprawdzie mało 
popularne, pojawiają się we Wrocławiu w 1. poł. XIII 
w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 246; Romanow 
1979, s. 189–190, ryc. 3 b). Odkryto je m.in. na ul. Ko-
tlarskiej i ul. Szewskiej (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 246; Konczewska 2010, s. 223–235; Romanow 1979, 
s. 189–190, ryc. 3 b).

Najbardziej charakterystyczne w zbiorze obuwia 
wzuwanego były egzemplarze ze szpicem, tzw. języ-
kiem zakrywającym podbicie i podkrojonymi bokami 
przechodzącymi w wysoką piętę (ryc. 700: 11600/11). 
Wśród 8 egzemplarzy 3 były zdobione malowaniem 
w postaci złotych punktów lub linii umieszczonych wo-
kół górnej krawędzi cholewki, a w jednym przypadku 
także wzdłuż podbicia (ryc. 730: 2733/11, 10694/11; 
ryc. 731: 10673/11). Obuwie ze szpiczasto zakończoną 
przyszwą wystąpiło w jednostkach stratygraficznych 
datowanych na XII–początek XIV w. Podobne zabytki 
odkryto m.in. w Szlezwiku (XI w.), Yorku (XIII w.), Lon-
dynie (XIII i XV w.) czy Uppsali (Schnack 1992, s. 90–
91; Mould et al. 2003, s. 3300; Grew, de Neergaard 2001, 
s. 16, 40; Volken 2014, Fig. 17, s. 15, 372). Był to fason 
długo utrzymujący się we wzornictwie średniowiecz-
nym.

Na placu Nowy Targ najliczniej reprezentowane 
jest obuwie sznurowane na boku. Było ono zaopatrzo-
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ne w V-kształtne wycięcie na wewnętrznym boku, po 
którego obu stronach znajdowały się otwory na rze-
mień. Wspomniane wycięcie mogło być wykrojone 
albo w całości razem z przyszwą (ryc. 719: 8808/11) 
lub wstawką czy łącznikiem (ryc. 712: 5643/11), albo 
oddzielnie i wtedy jedna część otworów znajdowała się 
na przyszwie, a pozostałe na łączniku lub wstawce (ryc. 
712: 351/11; ryc. 713; ryc. 715: 8492/11/a, b; ryc. 716: 
2086/11; ryc. 717: 4844/11). Do wiązania używano jed-
nego rzemienia przewleczonego najczęściej przez 2–5 
rzędów otworów, rzadziej przez większą liczbę dziurek. 
W omawianym typie wyróżniono egzemplarze niezdo-
bione i zdobione ażurem. Na 42 okazy ponad połowa 
(23 sztuki) miała dekorowane przyszwy. Motywy orna-
mentacyjne (linearne, geometryczno-roślinne) znajdo-
wały się zwykle tylko na podbiciu, ale spotyka się także 
egzemplarze z wycięciami na bokach cholewek. Obu-
wie z bocznym sznurowaniem było szczególnie popu-
larne w Europie w XIII i XIV w. (por. Schnack 1992, 
s. 79–84; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 45; Volken 
2014, s. 147–149). Na placu Nowy Targ odkryto je 
w jednostkach stratygraficznych datowanych głównie 
na fazy V–VII, a więc na 2. poł. XIII – początek XV w.

Kolejną grupę stanowi obuwie sznurowane na pod-
biciu. Na uwagę zasługuje egzemplarz z soczewkowa-
tym wycięciem w środkowej partii podbicia, wiązany 
rzemieniem przewleczonym przez pary pionowych na-
cięć umieszczonych w jednym rzędzie pod krawędzią 
cholewki (ryc. 719: 5342/11). Drugi tak zamykany but 
jest uszkodzony i nie wiadomo, czy miał rozcięcie na 
podbiciu. Analogiczne zabytki znane są m.in. z Koło-
brzegu, gdzie są datowane na XIII w., i Szlezwiku, gdzie 
są datowane na XIII i XIV w. (Wywrot-Wyszkowska 
2008, s. 47–48; Schnack 1992, s. 85–90).

Najbardziej popularne było obuwie sznurowane 
rzemieniem przewleczonym przez otwory znajdujące 
się po obu stronach soczewkowatego wycięcia, umiesz-
czonego na środku podbicia (6 egzemplarzy). Do wią-
zania używano rzemienia przechodzącego przez dwie 
pary otworów po obu stronach wycięcia lub rzemienia 
z rozdwojonym końcem i wówczas na wewnętrznej 
stronie wycięcia znajdował się jeden, a na zewnętrznej 

dwa otwory na rzemień (ryc. 700: 1150/11; ryc. 717: 
1465/11; ryc. 719: 7156/11). Innym wariantem tego 
fasonu było obuwie z mniej lub bardziej soczewkowa-
tym wycięciem (ryc. 717: 1021/11), znajdującym się na 
zewnętrznym boku podbicia, po którego obu stronach 
umieszczono jeden lub dwa otwory do przewleczenia 
rzemienia (3 egzemplarze). Obuwie sznurowane na 
podbiciu miało lekko obniżone boki i prostą lub pod-
wyższoną piętę, charakterystyczną dla mody gotyckiej. 
Odkryto je w warstwach datowanych na fazy V/VI–
VIII i fazę III (1 egzemplarz). Tego typu obuwie było 
szczególnie popularne w XIV w. (Volken 2014, s. 155).

Identyczny krój, ale z odmiennym sposobem unie-
ruchomienia obuwia na stopie był charakterystyczny 
dla 19 egzemplarzy zapinanych na sprzączkę (ryc. 716: 
3074/11; ryc. 732). Soczewkowate wycięcie w środkowej 
partii podbicia odnotowano na 6 okazach, pozostałe 
miały rozcięcie na zewnętrznym boku (ryc. 716: 3074/11; 
ryc. 717: 4154/11; ryc. 732: 3137/11; 8410/11). Po obu 
stronach rozciętej cholewki umieszczono pojedyncze 
pionowe nacięcia, przez które wpuszczono paski: jeden 
z zamocowaną sprzączką, drugi z jednym lub większą 
liczbą otworów na kolec. Paski przyszyto do przyszwy 
ściegiem jednoigłowym płaskim na okrętkę. Tylko przy 
6 egzemplarzach zachowały się sprzączki, wykonane ze 
stopu cyny i ołowiu oraz z żelaza, o ramach kolistych 
lub wielobocznych. Krawędzie wycięcia na podbiciu 
były zwykle obszywane lamówką, przy czym egzem-
plarze z asymetrycznym rozcięciem miały oblamowany 
tylko bok zewnętrzny otworu. Ta sama zasada dotyczyła 
omówionego wyżej obuwia sznurowanego na podbiciu. 
Tylko jeden egzemplarz obuwia zapinanego na sprzącz-
kę ozdobiono niewielkim wycięciem na podbiciu. 
Warto podkreślić, że należał on do dziecka (ryc. 716: 
3074/11). Wydaje się, że obuwie z podłużnym wycię-
ciem na podbiciu zapinanym na sprzączkę mogło mieć 
lokalny charakter, rzadko bowiem jest spotykane na in-
nych stanowiskach. Noszono je w 2. poł. XIII i w XIV w.

Nieco odmienną formę cholewki miały kolej-
ne fasony obuwia, zaopatrzone w wykrojone razem 
z przyszwą dwa paski obejmujące podbicie i służące 
do spinania. Różniły się one sposobem unierucha-
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miania na stopie oraz wielkością i kształtem podkroju 
na przedstopiu. Wyróżniono wśród nich obuwie z za-
okrąglonym lub poprzecznym wycięciem na podbiciu 
(ryc. 714: 435/11, 5290/11), zapinane na: sprzączkę 
(2 egzemplarze), rzemień (3) i rzemykoguzik (2), oraz 
trzewiki z głęboko wyciętą przyszwą zakrywającą tylko 
palce, zapinane na: rzemień lub rzemykoguzik (4 eg-
zemplarze) oraz sprzączkę (6). Tego typu obuwie poja-
wia się na placu Nowy Targ w js. 16, 351, 22, 250, 19, 7, 
o chronologii XIII–XV-wiecznej. Podobnie datowane 
jest w Gdańsku, Gniewie, Elblągu, Toruniu (Drążkow-
ska 2011, s. 59, 99, ryc. 23, 25, 58) i Kołobrzegu (Wy-
wrot-Wyszkowska 2008, s. 48). Bliższego omówienia 
wymagają 2 egzemplarze z płytko wyciętą przyszwą 
przechodzącą w 2 paski, na których końcach znajdo-
wały się pojedyncze lub podwójne otwory do przewle-
czenia rzemienia. Niestety oba buty zachowały się w 
stanie niekompletnym i możemy tylko przypuszczać, 
jaką formę miały paski znajdujące się po przeciwnej 
stronie cholewki. Niewykluczone, że zabytek zdobio-
ny malowaniem (z 2 otworami) był wiązany za po-
mocą paska o rozszczepionych końcach lub zapinano 
go osobnym rzemieniem (ryc. 731: 10210/11), a drugi 
okaz – przy użyciu pojedynczego rzemienia lub rzemy-
koguzika. Analogiczne sposoby zapięcia występują na 
wielu stanowiskach europejskich (Volken 2014, s. 144–
147, tam dalsza literatura). Omówiona wyżej konstruk-
cja obuwia była znana co najmniej od połowy XII w. 
W podobnych trzewikach przedstawiono postać akro-
baty na jednym z kapiteli w opactwie St. Martin w Sa-
vigny we Francji z lat 1150–1170, przechowywanym 
obecnie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jor-
ku (Cloisters Collection, nr 47.101.25). Interesujące są 
również 2 egzemplarze z rzemykoguzikiem (guzik ro-
lowany i supłoguzik) na długim pasku, umieszczonym 
na środku przyszwy, który przewlekano przez otwory 
w bocznych paskach (ryc. 714: 5290/11). Tego typu 
obuwie odkryto m.in. w Londynie (Grew, de Naar-
gaard 2001, s. 21–26), Yorku (Mould et al. 2003, s. 
3324), Leiden, Konstancji, Lubece, Paryżu i Rotterda-
mie (Volken 2014, s. 366), w nawarstwieniach datowa-
nych na 2. poł. XIII i 1. poł. XIV w.

Wśród obuwia z głęboko wyciętą przyszwą od-
notowano 2 egzemplarze z bocznymi paskami, w któ-
rych jeden pasek miał formę rozdwojonego rzemienia, 
a drugi był zaopatrzony na końcu w jeden lub dwa 
otwory (ryc. 705: 5586/11; ryc. 730: 6746/11). Obuwie
 z głęboko wyciętą przyszwą, zapinane na sprzącz-
kę (ryc. 730: 3393/11), rzemień (ryc. 715: 135/11) lub 
rzemykoguzik pojawia się w kontekstach archeologicz-
nych i w ikonografii pod koniec XIII i w 1. poł. XIV w. 
(Volken 2014, s. 154–156).

Do następnego fasonu obuwia niskiego zaliczono 
6 egzemplarzy z głęboko wyciętą przyszwą, okrywają-
cą tylko palce, i z paskiem biegnącym wzdłuż środka 
podbicia, zaopatrzonym w 2 podłużne otwory, przez 
które przewlekano paski znajdujące się po bokach 
obuwia. Wyróżniono okazy zdobione (3 egzemplarze) 
i niezdobione (ryc. 730: 3527/11). Motywy ornamenta-
cyjne w postaci wycinanych kółek, podłużnych nacięć 
i frędzli umieszczone były na pasku środkowym (ryc. 
714: 9192/11; ryc. 715: 8406/11). Tego typu okrycia 
stóp noszono w 3. ćw. XIII i 1. poł. XIV w. Analogiczne 
obuwie znane jest z Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkow-
ska 2008, s. 49, tab. XXI: 1) i Lund (Blomquist 1938, 
s. 203, fig. 26).

Obuwie z cholewką sięgającą do wysokości kost-
ki (ryc. 729) reprezentowane jest przez egzemplarze 
wzuwane (3 egzemplarze), sznurowane na boku (1), 
zapinane na sprzączkę (1) oraz z cholewką zachodzącą 
na bok zewnętrzny (3). Dwa egzemplarze z głębokim 
wycięciem na podbiciu i wysoką w partii pięty cho-
lewką mają krój typowy dla XII i 1. poł. XIII w. Po-
kryto je bogatą dekoracją malarską, w postaci złotych 
linii i punktów umieszczonych na przodzie i bokach 
przyszwy (ryc. 701). Obuwie zapinane na sprzączkę 
zostało wykonane bardzo niedbale, o czym świadczą 
otwory przebite na wylot po przyszyciu zapiętka (ryc. 
711: 1340/11). Najmłodszą chronologię ma egzemplarz 
z bocznym rozcięciem obszytym lamówką lub ozdob-
ną nicią, znaleziony w nawarstwieniach fazy VIII (ryc. 
729).

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty



831

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru

Obuwie wysokie

Wśród butów wysokich odnotowano 76 egzempla-
rzy z otwartą cholewką i 45 okazów z pełną cholewą, 
wykrojoną sposobem dwukrójki. Egzemplarze z rozcię-
tą z przodu cholewką różnią się wysokością i sposobem 
zamknięcia cholewki oraz rodzajem zapięć, a także licz-
bą otworów służących do sznurowania i spinania (ryc. 
733, 734). Wyróżniono obuwie bez jakichkolwiek otwo-
rów z równą po obu stronach (4 egz.) lub zachodzącą 
na bok zewnętrzny cholewką (7 egz.), które mogło być 
w razie konieczności unieruchamiane na nodze za po-
mocą rzemienia lub sznurka wiązanego wokół łydki 
(ryc. 704: 301/10). W następnej grupie znalazły się eg-
zemplarze wiązane rzemieniem przewleczonym przez 
pary soczewkowatych otworów umieszczonych w jed-
nym rzędzie po obu stronach cholewki. Obuwie z rów-
ną cholewką reprezentowane jest przez 8, a z zachodzą-
cą na siebie cholewką – przez 5 egzemplarzy. Najliczniej 
wystąpiło obuwie wiązane jednym (ryc. 702: 2742/11; 
ryc. 704: 3281/11; ryc. 706: 3228/11; ryc. 718: 10604/11) 
lub większą liczbą rzemieni przewleczonych przez pary 
soczewkowatych otworów umieszczonych w 2 (ryc. 
703: 1103/11; ryc. 704: 4806/11; ryc. 707: 7877/11), 3 
lub 4 rzędach po obu stronach równej (14 egz.) lub za-
chodzącej na bok zewnętrzny cholewki (12 egz.). Trzy 
egzemplarze miały pionowo przewleczone rzemienie 
przechodzące przez pary poziomych nacięć (ryc. 711: 
117/11). Stanowiły one element zdobniczy i jednocze-
śnie służyły do przewlekania rzemienia, którym wią-
zano obuwie. Obuwie sznurowane rzemieniem prze-
chodzącym przez otwory ulokowane wokół obu stron 
cholewki było powszechnie noszone w średniowieczu, 
zwłaszcza przez dzieci (Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 124–127; Konczewska 2010, s. 230–232; 2011a; Drąż-
kowska 2011, s. 114). We Wrocławiu występuje w nawar-
stwieniach kulturowych z XII–XV w. Buty dekorowane 
pionowo przewlekanym rzemieniem znane są m.in. 
z Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 52, ryc. 
17), Lubeki (Groenman-van Waateringe, Guiran 1978, 
s. 172, Abb. 61: 5), Yorku (Mould et al. 2003, s. 3322–
3323) i Szlezwiku (Schnack 1992, s. 106–110, Abb. 51).

Innym sposobem unieruchamiania obuwia na sto-
pie było sznurowanie za pomocą rzemienia przewle-
czonego przez otwory umieszczone po obu stronach 
V-kształtnego wycięcia, znajdującego się na wewnętrz-
nym boku cholewki. W zespole z placu Nowy Targ od-
notowano 3 tego typu okrycia stóp, datowane na 2. poł. 
XIII i 1. poł. XIV w. Najprawdopodobniej wszystkie 
z nich były zaopatrzone w 12 otworów (ryc. 705: 
112/11; ryc. 718: 71/11).

W 2. poł. XIII i w XIV w. popularnością cieszyły się 
buty zapinane na rzemykoguziki. Niektóre egzempla-
rze miały poprzeczne, soczewkowate wycięcie w par-
tii podbicia (ryc. 703: 10694/11; ryc. 708: 10707/11). 
Z omawianego stanowiska pochodzi 12 egzemplarzy 
tego typu obuwia (ryc. 709; ryc. 710: 4949/11; ryc. 
718: 6358/11). Znaleziono je w jednostkach stratygra-
ficznych datowanych na fazy I, II, III, V i VIII. Guziki 
rolowane lub supłoguziki umieszczone były wzdłuż 
jednej krawędzi cholewki, a na drugiej stronie znajdo-
wały się otwory do zapięcia. Paski z rzemykoguzikami 
przyszywano do wewnętrznej (od strony mizdry) stro-
ny cholewki szwem jednoigłowym płaskim. W obuwiu 
zapinanym prawdopodobnie kneflami przedstawiono 
Pana Geltara w scenie polowania na miniaturze z lat 
1305–1340 r. z Kodeksu Manesse (Cod. Pal. germ. 848, 
fol. 320v, Universitätsbibliothek Heidelberg).

Do utrzymania butów na stopie używano meta-
lowych sprzączek. Wzdłuż zewnętrznego boku cho-
lewki znajdowały się pionowe otwory, przez które 
wprowadzano paski ze sprzączkami i dla lepszego za-
mocowania przyszywano je do części mizdrowej cho-
lewki. Analogicznie po wewnętrznej stronie cholewki 
umieszczano paski z otworami na kolec sprzączki. Ten 
typ obuwia reprezentowany jest przez 4 egzemplarze, 
datowane na połowę XIII–początek XV w. (ryc. 706: 
2891/11; ryc. 710: 2891/11, 84/11, 835/11). Mają one 
równą lub zachodzącą na bok zewnętrzny cholewkę. 
Sprzączki o ramie omegowatego kształtu były bardzo 
efektowne, gdyż zdobiono je kanelurami (ryc. 710: 
84/11, 835/11). Obuwie zapinane rzemykoguzikami 
oraz sprzączką było szczególnie popularne w Europie 
w XIV w. (por. Grew, de Neergaard 2001, s. 41; Wy-
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wrot-Wyszkowska 2008, s. 43–44, ryc. 14; Volken 2014, 
s. 152–153, Fig. 209).

Omówienie obuwia z pełną cholewą rozpocznę od 
3 egzemplarzy wykonanych w technice jednokrójki. 
Otwory po szwach po obu stronach cholewki suge-
rują, że była ona zszyta. Dwa buciki dziecięce ozdo-
biono złotymi kropkami umieszczonymi na przodzie 
i zewnętrznych bokach cholewki (ryc. 702: 10176/11, 
8326/11). Cechą charakterystyczną trzeciego buta było 

poprzeczne wycięcie na podbiciu (ryc. 707: 7954/11). 
W późnym średniowieczu w Europie pojawia się obu-
wie z wysoką pełną cholewą, składające się z dwóch 
podstawowych elementów: przyszwy i cholewy. Pozba-
wione było ono jakichkolwiek zapięć, chociaż zdarzało 
się, że dla lepszego przylegania do nogi wykonywano 
w górnej partii cholewy otwory do przewleczenia rze-
mienia. Z placu Nowy Targ znane są 2 analogiczne za-
bytki (ryc. 711: 3137/11).

XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty

Ryc. 726. Rekonstrukcja różnych sposobów wiązania obuwia wysokiego.Wg Schnack 1992

Fig. 726. Reconstruction of various types of boot lacing. After Schnack (1992)
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Ryc. 727. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fasony obuwia niskiego. Rys. N. Lenkow

Fig. 727. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoe patterns. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 728. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fasony obuwia niskiego. Rys i oprac. M. Konczewska

Fig. 728. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoe patterns. Drawn and developed by M. Konczewska

Ryc. 729. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Fasony obuwia ze średnio wysoką cholewką. 

Rys i oprac. M. Konczewska

Fig. 729. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Patterns of boots with medium-high 

uppers. Drawn and developed by M. Konczewska
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Ryc. 730. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Fot. M. Konczewska
Fig. 730. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 731. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie, złocone. Fot. M. Konczewska

Fig. 731. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes, gilt. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 732. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obuwie niskie. Fot. M. Konczewska

Fig. 732. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Shoes. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 733. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fasony obuwia wysokiego. Rys. i oprac. M. Konczewska

Fig. 733. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Boot patterns. Drawn and developed by M. Konczewska
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Zdobnictwo

Obuwie zdobione traktowane jest zazwyczaj jako 
wyznacznik luksusu i prestiżu społecznego (Rębkowski 
2008, s. 561–562; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 128–
129), albowiem jego koszt z pewnością był dużo więk-
szy niż zwykłego obuwia. Dekoracje nanoszono praw-
dopodobnie po wykrojeniu poszczególnych elementów 
składowych obuwia i przed ich zszyciem, co wynikało 
ze względów praktycznych, w ten sposób bowiem ła-
twiej było operować surowcem (Hołubowicz 1956, 
s. 325; Norska-Gulkowa 1964, s. 2–3; Grew, de Neer-

gaard 2001, s. 79). Proste motywy zdobnicze można 
było wykonać na gotowym wyrobie. Zapewne więk-
szych problemów nie nastręczało naszycie na obuwie 
aplikacji, nabicie ćwieków czy wykonanie otworów 
do przewleczenia rzemieni. Motywy ornamentacyjne 
umieszczano zazwyczaj na przedniej stronie przyszwy, 
rzadziej po bokach oraz w górnej części cholewki, 
sporadycznie na całej powierzchni obuwia. Najczę-
ściej zdobiono obuwie niskie, zwłaszcza egzemplarze 
sznurowane na wewnętrznym boku, okazy z głęboko 
wyciętą przyszwą z paskiem biegnącym wzdłuż pod-
bicia oraz obuwie wzuwane ze szpicem na podbiciu. 

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru

Ryc. 734. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fasony obuwia wysokiego z pełną cholewą. Rys. i oprac. M. Konczewska

Fig. 734. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Patterns of boots with full uppers. Drawn and developed
 by M. Konczewska



840

Buty wysokie zarówno z otwartą, jak i z pełną cholewą 
rzadko dekorowano, co wynikało zapewne z ich funk-
cji (obuwie zimowe, robocze, wojskowe, do konnej jaz-
dy itp.). Występujące na nich zdobnictwo ograniczało 
się zazwyczaj do boków oraz starannego wykończe-
nia krawędzi cholewki lamówką lub barwnymi nićmi. 
Funkcję elementu zdobniczego mogły pełnić również 
rzemienie, sznury lub tasiemki tekstylne służące do 
unieruchamiania obuwia na nodze, a także sprzączki 
metalowe i pionowo przewleczone rzemienie. Ogółem 
zarejestrowano 49 egzemplarzy obuwia zdobionego. 
Z uwagi na technikę wykonania dekoracji wyróżniono 
obuwie zdobione:

– złoceniem i malowaniem,
– ażurem,
– haftem,
– aplikacjami – w postaci ozdobnych lamówek, 

nabijanych metalowych ćwieków, a także prze- 
wlekanych rzemieni.

Obuwie zdobione malowaniem

Podczas badań w latach 2010–2012 na placu Nowy 
Targ odkryto 13 egzemplarzy obuwia złoconego i ma-
lowanego. Te wyjątkowe zabytki przetrwały do naszych 
czasów ze względu na optymalne warunki depozycji, 
dzięki którym warstwy zdobnicze nie uległy całkowitej 
degradacji. Nie bez znaczenia była także jakość i trwa-
łość użytych surowców, jak również historia obuwia 
(czas użytkowania, konserwacja itp.). Technika pro-
dukcji cienkich płatków ze złota i srebra znana jest od 
starożytności. Już w 2500 r. p.n.e. potrafiono wyklepać 
listki do grubości 0,001 mm. Obecnie płatki produ-
kowane są maszynowo i mają grubość 0,000125 mm. 
W średniowieczu złoto rozklepywano na gładkim ko-
wadle i cięto na mniejsze kawałki, które następnie prze-
kładano pomiędzy arkuszami dobrze wyprawionego 
pergaminu i, uderzając młotkiem, nadawano im odpo-
wiednią grubość. Gotowymi płatkami przyozdabiano 
różne przedmioty, nakładając je na powierzchnię po-
smarowaną białkiem jaja. Dla uzyskania większego bla-
sku złoto polerowano kamieniem lub zębem. Powyższy 

opis pochodzi z XII-wiecznego manuskryptu mnicha 
Teofila (Teofil 1998, s. 18–19). Autor dzieła zaleca 
w przypadku braku złota użycie płatków cyny i podaje 
recepturę ich barwienia na złoty kolor. Jako lepiszcze 
wymienia klej ze skór (Teofil 1998, s. 20).

Do złocenia obuwia używano folii metalowej wy-
konanej z różnych metali oraz proszku metalowego, 
który uzyskiwano z tych samych metali co płatki. Far-
by białą i srebrną sporządzano z bieli ołowianej – pig-
mentu znanego od starożytności, otrzymywanego po-
przez chemiczne roztworzenie ołowiu (por. Teofil 1998, 
s. 28), a czerwoną – z cynobru (siarczek rtęci) lub na-
turalnych barwników żelazowych (Grew, de Neergaard 
2001, s. 99, Fig. 128). Do spojenia warstw zdobniczych 
z podłożem stosowano wodne roztwory klejów gluty-
nowych (głównie skórnych), białko jaja kurzego, spo-
radycznie soki niektórych roślin.

Złocenia na obuwiu z placu Nowy Targ (12 egz.) 
wykonano prawdopodobnie przy użyciu płatków złota 
lub innych metali. W jednym przypadku użyto czerwo-
nopomarańczowego pigmentu (nr inw. 3559/11). Ana-
lizy powłok malarskich wybranych egzemplarzy obu-
wia przeprowadziła dr inż. Beata Miazga (zob. rozdz. 
XI.3 w tym tomie).

Dekoracja w postaci punktów i linii tworzą-
cych geometryczne wzory występowała na przodzie 
przyszwy (ryc. 731: 10714/11); na przodzie przyszwy 
i boku zewnętrznym cholewki (ryc. 701; ryc. 702: 
10176/11, 8326/11); na przodzie przyszwy i wokół 
górnej krawędzi cholewki (ryc. 730: 2733/11; ryc. 731: 
10210/11) lub tylko wokół górnej krawędzi cholew-
ki (ryc. 730: 10694/11; ryc. 731: 10673/11). Głównym 
motywem zdobniczym był rząd punktów lub pasmo 
biegnące przez środek podbicia i/lub wokół górnej 
krawędzi cholewki. Wśród wątków ornamentacyj-
nych odnotowano romby, prostokąty, grupy kropek 
i gwiazdy/kwiaty. Na uwagę zasługują: egzemplarz obu-
wia niskiego z poprzecznym pasmem wypełnionym 
punktami i owalami rozmieszczonymi wzdłuż środka 
przyszwy (ryc. 731: 10210/11) oraz 2 ornamentowane 
buty z cholewką do kostki, datowane na XII – 1. poł. 
XIII w. Pierwszy z nich (ryc. 701: 11264/11) ozdobiono 
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pasmem biegnącym przez środek przyszwy i punktami 
w górnej partii cholewki, drugi – pasmem z rombem 
i symetrycznie po jego bokach rozmieszczonymi punk-
tami. Na wysokości kostki umieszczono motyw gwiaz-
dy (ryc. 701: 3588/11/a). Dwa kolejne buciki z zaszytą 
z przodu cholewką miały równie bogatą dekorację, któ-
ra pokrywała przód i boki cholewki (ryc. 702: 10176/11, 
8326/11, aneks XI.2.a.1). Złocenie lub malowanie wy-
stąpiło na obuwiu niskim i wysokim, przeznaczonym 
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych 
(rozmiary 12–27). Jedenaście egzemplarzy odkryto 
w jednostkach stratygraficznych datowanych na fazę II 
i III, a po jednym na fazę I i V. Na żadnym okazie nie 
stwierdzono śladów po przyszyciu zapiętka, co może 
wskazywać na okazjonalny charakter tego typu okryć 
stóp. W średniowieczu kolor złoty był atrybutem Boga i 
świętych. Złoto i biel kojarzono ze światłem i blaskiem. 
Barwy te symbolizowały dostojeństwo, królewskość 
i świętość. Biel odzwierciedlała ponadto niewinność, 
czystość i radość (Wilska 2004, s. 138). W ubiorach re-
prezentacyjnych władców i książąt dominowały kolory 
złoty, srebrny i purpurowy, będący znakiem potęgi, bo-
gactwa, waleczności i sacrum króla. Przyjmując przyto-
czoną wykładnię kolorów, możemy domniemywać, że 
obuwie złocone i malowane zakładano do stroju cere-
monialnego, odświętnego lub reprezentacyjnego.

Obuwie zdobione farbą na bazie bieli ołowianej, 
datowane na 2. poł. XIII i 1. poł. XIV w., odkryto we 
Wrocławiu w wykopie przy pl. Uniwersyteckim 16–17 
i ul. Szewskiej 42 (Konczewska 2011a, s. 124–127, ryc. 
4). Prawdopodobnie 2 egzemplarze obuwia z ul. Drew-
nianej z 2. poł. XII w., opisane przez Józefa Kaźmierczy-
ka jako zdobione przez nakładanie blaszek metalowych 
należy uznać za zdobione płatkami metalowymi (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 78–82, ryc. 23: 1, 1 a, 6; cz. 
2, s. 239–240, 243, ryc. 62 d, 63 a, 66 a, b), podobnie jak 
bucik z ul. Kotlarskiej, datowany na XIII w. (Romanow 
1981, s. 179, ryc. 3 i).

Przykłady obuwia dekorowanego malowaniem 
znane są m.in. z terenów północno-zachodniej Europy 
(Goubitz et al. 2001, s. 51, Fig. 20). Ornament wykona-
ny metaliczną srebrną farbą wykonano na parze obu-

wia niskiego ze Szlezwiku, datowanego na koniec XI
 i XII w. (Schnack 1992, s. 77, Taf. 16: 2, 3). Bieli ołowia-
nej użyto do dekoracji XIII-wiecznego buta wysokiego 
z Magdeburga (http://www.lda-lsa.de/landesmuseum_
fuer_vorgeschichte/). Z Londynu pochodzi patynka 
z połowy XIV w., zdobiona czerwonym pasmem na 
trójkątnym skórzanym pasku (Grew, de Neergaard 
2001, s. 99, Fig. 128). Duża ilość obuwia złoconego 
z Egiptu (400–600 r.) znajduje się w Victoria and Albert 
Museum w Londynie. Analogicznie zdobione obuwie 
pochodzenia bizantyjskiego z VI–IX w. można podzi-
wiać w Walters Muzeum w Baltimore.

Obuwie zdobione ażurem

Dekoracja ażurowa wystąpiła na 31 egzemplarzach 
obuwia niskiego i 1 okazie buta wysokiego. Szczegól-
nie często w ten sposób zdobiono obuwie sznurowane 
na wewnętrznym boku (23 egz.). Ornament pokrywał 
zazwyczaj tylko przednią część przyszwy, rzadko obej-
mując boki i górną krawędź cholewki. Wzory w skórze 
wycinano przy użyciu noży, szydeł o różnie ukształtowa-
nych ostrzach oraz punc do przebijania otworów (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 224–228; Schnack 1992, 
s. 82). Niewykluczone, że przy bardziej skomplikowa-
nych motywach zdobniczych posługiwano się wzor-
nikami (Grew, de Neergaard 2001, s. 79–81). Frędz-
le powstałe przez wielokrotne nacinanie krawędzi 
wykonywano prawdopodobnie nożycami. Ze względu 
na sposób wykonania wyróżniono obuwie z ażurem 
przecinanym i ażurem wycinanym. W pierwszym przy-
padku nacięcia w obuwiu założonym na stopę rozsuwa-
ły się, tworząc otwór, przez który prześwitywała barw-
na pończocha (ryc. 713: 2956/11; ryc. 717: 4844/11), 
w drugim kolorowy podkład stanowił tło dla wycięć 
w skórze (ryc. 712; ryc. 716: 2086/11). Motywy zdobni-
cze były zazwyczaj rozmieszczone symetrycznie wokół 
pasma biegnącego przez środek przyszwy, od noska do 
krawędzi górnej obuwia. Rzadziej pokrywały całą przed-
nią powierzchnię przyszwy bez wyraźnego zaznaczenia 
osi symetrii. Obuwie dekorowane ażurem podzielono 
na cztery grupy. W pierwszej znalazły się egzemplarze 

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru



842

zdobione ornamentem linearnym, w postaci pozio-
mych lub pionowych równoległych nacięć umiesz-
czonych na przodzie przyszwy (ryc. 713: 2956/11; ryc. 
715: 8492/11/a, b, 135/11; ryc. 716: 3074/11; ryc. 717: 
4844/11) oraz na górnych krawędziach cholewki (ryc. 
714: 9192/11; ryc. 715: 5585/11). Druga grupa jest re-
prezentowana przez motywy geometryczne. Wyróż-
nić wśród nich można kwadratowe, prostokątne, tra-
pezowate, trójkątne i okrągłe wycięcia pojawiające się 
w różnych układach kompozycyjnych (ryc. 712: 351/11; 
ryc. 713: 2086/11, 3522/11, 351/11; ryc. 715: 8406/11; 
ryc. 716: 2086/11; ryc. 735: 974/11, 405/10, 767/11). Or-
nament roślinny i geometryczno-roślinny wystąpił na 
obuwiu należącym do grupy trzeciej (ryc. 712: 5643/11; 
ryc. 735: 9588/11). Wśród motywów ornamentacyj-
nych odnotowano nacinane siedmiopłatkowe kwiaty, 
liście dębu i lipy, ażurowe serca i tralki o karbowanych 
krawędziach, które tworzyły rozbudowane wątki zdob-
nicze. W ostatniej grupie znalazł się fragment obuwia 
zdobiony nakłuwanymi punktami, wycinaniem i nacię-
ciami przypominającymi motyw rybiej łuski (ryc. 735: 
5357/11).

Wykonując dekorację ażurową, starano się prze-
strzegać pewnych zasad. Ornament rozmieszczano 
w odpowiednich odstępach, tak aby zminimalizować 
możliwość rozdarcia między jednym wycięciem a dru-
gim. Ponadto wzory utworzone z różnych figur miały 
zazwyczaj regularne krawędzie, co osiągano poprzez 
wypełnienie partii przybrzeżnych i naroży mniejszymi 
wycięciami lub nakłuciami. W analizowanym zbiorze 
obuwia tylko jeden egzemplarz, w rozmiarze 14,5 cm, 
był przeznaczony dla dziecka (ryc. 716: 3074/11), po-
zostałe okazy były noszone przez młodzież i dorosłych.

Obuwie zdobione ażurem pojawia się na terenie 
Europy Środkowej już w XI w. (Wiklak 1993, s. 102). We 
Wrocławiu najliczniej znajdowane jest w nawarstwie-
niach XIII- i XIV-wiecznych (Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 1, s. 95, ryc. 28: 4; cz. 2, s. 243, ryc. 66 i; Bartkiewicz 
1979, fot. 2; Piekalski et al. 1991, s. 222; Majewska 1999, 
tabl. 1, 3; Romanow 1981, s. 178, ryc. 3 j; Konczewska 
2011, s. 268–272). Podobnie datowane są analogiczne 
znaleziska na innych stanowiskach europejskich m.in. 

w Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, tab. IX: 3, 
XI: 2, 3, XII: 1), Elblągu (Marcinkowski 2009, ryc. 17–
19), Gniewie (Wiklak 1993, ryc. 22), Wijk bij Duurstede 
w Holandii (Groenman-van Waateringe 1976, s. 196), 
Szlezwiku (Schnack 1992, s. 82–83, Taf. 22: 2, 25: 2, 
28–31), Londynie (Grew, de Neergaard 2001, s. 79–83), 
Nowogrodzie Wielkim (Kolčin et al. 1985, s. 153, ryc. 
292, 293) czy Oslo (Molaug 2008, s. 676, Fig. 10).

Obuwie zdobione haftem

Na Nowym Targu odkryto tylko 2 egzemplarze 
okryć stóp zdobionych haftem, po którym zachowały 
się otwory po igle i odciski po niciach. Pierwszy za-
bytek miał soczewkowaty otwór na podbiciu obszyty 
pierwotnie, zapewne barwną, nicią. Drugi to patyn-
ka ze skórzanymi paskami. Wzdłuż krawędzi pasków 
znajdowały się 2 rzędy dziurek po ozdobnym obszyciu 
(ryc. 736: 809/11). Do wyszywania używano nici lnia-
nych, wełnianych i jedwabnych o barwie białej, żółtej, 
czerwonej, zielonej, brązowej oraz czarnej (Hołubowicz 
1956, s. 197–216, 324-329; Wiklak 1960, s. 28; Izjumova 
1959, s. 203; Ojateva 1962, s. 81; Norska-Gulkowa 1964, 
s. 4; Grew, de Neergaard 2001, s. 77–79, Fig. 114). Spo-
radycznie stosowano do haftowania metalowe druciki, 
imitujące kruszce szlachetne (Norska-Gulkowa 1964, 
s. 4, 10; Wiklak 1960, s. 71, ryc. 52).

Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu obuwie 
zdobione haftem pojawia się w XI w. (Kaźmierczyk 
1991–1995, cz. 3, ryc. 89; Kóčka, Ostrowska 1960, 
s. 57; Konczewska, Radek 2015, s. 383, ryc. 8 c, d). Na 
terenie historycznego Starego Miasta znajdowane jest 
w nawarstwieniach datowanych od XII do końca XIV 
w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 241, ryc. 62b, 66, 
s. 250; Romanow 1981, s. 178, ryc. 3b; Konczewska 
2011, s. 261–265). Tego typu obuwie znane jest z wielu 
stanowisk europejskich, m.in. z Opola, Gdańska, Nowo-
grodu Wielkiego, Pskowa, Grodna, Starej Ładogi, Rygi, 
Moskwy, Londynu, Oslo, Szlezwiku, Yorku i Bergen 
(Izjumova 1959, 198–220, ryc. 4: 1, 3, 6–11, 13, 8: 2, 4; 
Ojateva 1962, s. 83–84, ryc. 3, 4; Wiklak 1960, s. 15–100, 
ryc. 39, 49, 50, 89; Hołubowicz 1956, s. 324–331; Nor-
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ska-Gulkowa 1964, s. 1–15; Grew, de Neergaard 2001, 
s. 75–79; Schnack 1992, s. 74, 77–78, Taf. 9: 1, 19: 1, 2, 20: 
1; Mould et al. 2003, s. 3341–3344). Bogato haftowane 
buty o rozbudowanych motywach ornamentacyjnych 
były charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschod-
niej, na terenie północno-zachodniej Europy natomiast 
dominowało zdobnictwo linearne.

Obuwie zdobione aplikacjami

Aplikacje w postaci lamówek, nitów czy pasków 
do przewlekania były nie tylko elementami składowy-
mi i konstrukcyjnymi obuwia, mogły pełnić również 
funkcję dekoracyjną. Krawędzie cholewek obuwia ni-
skiego i wysokiego obszywano lamówkami, które nie 
tylko wzmacniały brzegi obuwia, ale również stanowiły 
element zdobniczy. Zachowane lamówki miały zazwy-
czaj postać wąskiego paska skóry przyszywanego do 
krawędzi ściegiem jednopłaszczyznowym na okrętkę. 
W dwóch przypadkach lamówki wykończono pro-
stokątnymi ząbkami (blankami) nawiązującymi do 
motywów architektonicznych (nr inw. 9567/11, aneks 
XI.2.a.1, XI.2.a.2). Na jednym trzewiku zdobionym 
ażurem odnotowano 2 otwory, być może po nabijaniu 
ćwiekami. Ozdobnych nitów używano do przytwier-
dzania skórzanych pasków patynek do drewnianych 
podeszew. Niestety nie zachował się żaden tego typu 
element mocujący. Trzy egzemplarze obuwia wysokie-
go ozdobiono pionowo przewleczonymi przez otwory 
rzemieniami (ryc. 711: 117/11), umieszczonymi po 
obu stronach cholewki, przez które dla lepszego unie-
ruchomienia obuwia na nodze można było przeciągnąć 
poziome rzemienie do wiązania (Goubitz et al. 2001, 
s. 140). Prostym sposobem przyozdobienia obuwia 
wiązanego jednym lub większą liczbą rzemieni było 
użycie do sznurowania pasków wykonanych z barwio-
nej skóry. Wspomina o nich dokument z 22 stycznia 
1303 r. dotyczący sporu kompetencyjnego pomiędzy 
wrocławskimi szewcami a łataczami obuwia. Tym 
ostatnim zabroniono dekorować obuwie czerwonymi 
rzemykami, zastrzegając tę czynność dla szewców (Go-
liński 1991, s. 69–71).

Ozdobne nity wystąpiły na kilku egzemplarzach 
obuwia z Wrocławia (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 242–243, ryc. 64a; Konczewska 2011, s. 266), Ostrów-
ka w Opolu i Gdańska (Hołubowicz 1956, s. 324, ryc. 
145: 32, 33; Wiklak 1960, s. 71, 74, ryc. 57). Obuwie 
wysokie z pionowo przewlekanymi rzemieniami prze-
chodzące przez pary soczewkowatych otworów odkry-
to w Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 52, 
tab. XXVI: 2), Lubece, Oslo, Yorku, Bazylei i Payerne 
(Groenman-van Waateringe, Guiran 1978, s. 172, Abb. 
61: 5), gdzie wystąpiły w nawarstwieniach z 2. poł. XIII 
oraz XIV w.

Motywy ornamentacyjne występujące na obuwiu 
z placu Nowy Targ we Wrocławiu mają swoje odzwier-
ciedlenie w sztuce romańskiej i gotyckiej (Konczewska 
2011, ryc. 11, 12). Dekoracja w postaci pojedyncze-
go pasma lub rzędu kropek biegnących przez środek 
wierzchu, a także linii lub szeregu punktów występu-
je w ikonografii na obuwiu, w którym przedstawione 
są zazwyczaj osoby duchowne, postacie biblijne oraz 
święci. Przykłady tak zdobionego obuwia odnajdu-
jemy na miniaturach z Ewangeliarza gnieźnieńskiego 
(Codex aureus Gnesnensis) z 3. ćw. XI w., Ewangeliarza 
pułtuskiego (Codex aureus Pultoviensis) z 2. poł. XI w. 
i Ewangeliarza kruszwickiego z lat 1160–1170, z Psalte-
rium nocturnum z klasztoru cysterek w Trzebnicy z 1. 
poł. XIII w. (Sieradzka 2009, s. 24, ryc. 12–16), a także 
w Kodeksie Wyszehradzkim (Evangeliarium) z lat 1070–
1086 (Národní knihovna České republiky, http://www.
manuscriptorium.com XIV.A.13-4v, 13v, 40r) i Hortus 
deliciarum z ok. 1180 r. (http://ba cm.creditmutuel.fr/
HORTUS_DELICIARUM.html). Dekoracja w posta-
ci złotych punktów mogła być wzorowana na obuwiu 
naszywanym perłami, drogimi kamieniami i złotymi 
blaszkami, występującym w bizantyjskim stroju basile-
usów (Bartkiewicz 1979, s. 15–16; Samsonowicz 1982, s. 
97). Wpływy wschodnie widoczne są w ubiorach dwo-
rów polskiego, niemieckiego, ruskiego i czeskiego. W 
żółtych butach wyszywanych perłami ukazano kniazia 
Jarosława Władimirowicza na fresku z XII w. w Nere-
dickoj cerkwi w Nowogrodzie (Izjumova 1959, s. 213). 
W obuwiu z pasmem lub ozdobnym szwem dzielącym 
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symetrycznie przód na dwie połowy przedstawiono na 
Drzwiach Gnieźnieńskich (2. poł. XII w.) cesarza Ottona 
II i księcia czeskiego Bolesława II (Dobrzeniecki 1953), 
analogicznie ornamentowane okrycia stóp noszą posta-
cie odlane na kwaterach Drzwi Płockich: biskup Alek-
sander, diakoni i zbrojni (Świechowski 1982). W 2. poł. 
XIII i w XIV w. popularne było obuwie zdobione ażurem. 
Nosili je książę merański Berthold VI, książę Henryk II 
Pobożny oraz dworzanie przedstawieni na ilustracjach 
z Kodeksu ostrowskiego z 1353 r. (Hołubowicz 1956, ryc. 
113–114; Wąsowicz 1967, s. 4, ryc. 2, 21). W bogato de-
korowanym obuwiu niskim, zapinanym na sprzączkę 
i sznurowanym na wewnętrznym boku, przedstawiono 
cesarza Karola IV, króla Francji Karola V i króla Cypru 
Piotra I Lusignan na malowidle ściennym w kościele św. 
Marii w Karlsztejnie (Czechy) z lat 1355–1365 (http://

www.imareal.oeaw.ac.at/realonline/). Ażurowe obu-
wie mają na stopach Geoffrey Luttrell, właściciel ziem-
ski i rycerz ukazany na miniaturze z Psałterza Luttrella 
z lat 1325–1335 (British Library Add. 42130), oraz mar-
grabia Otton IV Brandenburski z Kodeksu Manesse 
z lat 1305–1340 (Cod. Pal. Germ. 848-13r, http://digi.
ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/). W analogicznym 
obuwiu przedstawiono: włoskiego kupca z końca XIV w. 
(Houston 1996, s. 116), nauczyciela na rycinie z XIV
-wiecznej Encyklopedii Omne Bonum (Royal 6 E. VI, f. 
214) oraz nowożeńca na ilustracji Nicole da Bologna 
z ok. 1350 r. (National Gallery of Art w Waszyngtonie, 
Rosenwald Collection 1961.17.5). Przykłady obuwia 
dekorowanego motywami geometrycznymi widzimy 
w kilku scenach na Poliptyku Grudziądzkim z ok. 1390 r.
 (Mistyczne 2003, s. 40–41).

Ryc. 735. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Obuwie niskie 

zdobione ażurem. 
Fot. M. Konczewska

Fig. 735. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Openwork 

decorated shoes. Phot. M. Konczewska
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Ryc. 736. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Rękawice, patynki i elementy kaftanów. Fot. M. Konczewska

Fig. 736. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Mittens, pattens and elements of doublets. Phot. M. Konczewska
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Rozmiary obuwia

Na podstawie pomiarów obuwia wykopaliskowe-
go są podejmowane próby rekonstrukcji struktury de-
mograficznej mieszkańców różnych ośrodków, a także 
rozważane związki pomiędzy poszczególnymi typami 
i fasonami obuwia a strukturą wiekową ich użytkowni-
ków (Groenman-van Waateringe 1978, tab. 1, 2; 1984; 
s. 58, tab. 5, 6; 1993, s. 506–510; Greew, de Neergaard 
2001, s. 102–105, Tab. 19; Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 123–131, tab. 2, ryc. 45–48). Należy podkreślić, że 
wyżej wymienione badania muszą uwzględniać wiele 
czynników, z których najistotniejszy jest skurcz skó-
ry (por. Rhodes 1980, s. 101–102; Mould et al. 2003, 
s. 3336–3337). Określając rozmiar obuwia należy 
uwzględnić skurcz skóry przed i po konserwacji, tzw. 
naddatek funkcjonalny, związany z przesuwaniem się 
stopy w czasie chodzenia i naddatek na modę, uwarun-
kowany kształtem noska (Skrzyńska, Gajewski 2002, 
s. 32–34) oraz ustalić granicę wielkości, do której uzna-
jemy obuwie za dziecięce. Trzeba pamiętać, że średnia 
długość stopy średniowiecznego mieszkańca była co 
najmniej o jeden lub dwa numery mniejsza niż obecnie 
(por. Greew, de Neergaard 2001, s. 102–105, tam dalsza 
literatura). Zrekonstruowane rozmiary obuwia zesta-
wiono w aneksie (zob. aneks XI.2.a.1, XI.2.a.3). Odpo-
wiadają one długości stopy z uwzględnieniem nadda-
datku funkcjonalnego i na modę. W przedziale poniżej 
21 cm znalazło się obuwie dziecięce, a powyżej 21 cm 
– obuwie młodzieżowe i dla dorosłych. W zespole obu-
wia, dla którego udało określić się rozmiar, prawie 44% 
stanowiły okrycia stóp przeznaczone dla dzieci. Od-
setek ten dotyczy obuwia datowanego na XII–XV w.,
przy czym należy podkreślić, że był on podobny we 
wszystkich fazach. Najmłodsi mieszkańcy nosili głów-
nie buty wysokie (75% ogółu obuwia wysokiego i ok. 
14% udziału w obuwiu niskim), dorośli natomiast pre-
ferowali obuwie niskie. Udział obuwia niskiego wy-
twarzanego dla młodzieży i dorosłych wynosił 86% 
ogółu zbioru obuwia niskiego. Wyniki otrzymane dla 
okryć stóp z placu Nowy Targ nie odbiegają od usta-
leń dla analogicznych znalezisk z innych stanowisk. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia m.in. w Lon-
dynie (Grew, de Neergaard 2001, s. 13, 17), Kołobrze-
gu (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 125, ryc. 48), Szle-
zwiku (Schnack 1992, s. 158), Lubece (van den Berg, 
Groenman-van Waateringe 1992, s. 349) i Konstancji 
(Schnack 1994, s. 38).

Od późnego średniowiecza obserwujemy na wie-
lu stanowiskach z Europy Zachodniej, Północnej 
i Środkowej stały wzrost odsetka butów dziecięcych 
w strukturze użytkowanego obuwia (Groenman-van 
Waateringe 1978, tab. 1, 2; 1984, s. 58, tab. 5, 6; Wy-
wrot-Wyszkowska 2008, s. 124–125, ryc. 45). W ma-
teriale zabytkowym z ul. Szewskiej frekwencja obuwia 
wytwarzanego dla najmłodszych mieszkańców wy-
nosiła 54% (Konczewska 2010, s. 230–231). Duża fre-
kwencja obuwia dziecięcego w późnośredniowiecznym 
materiale zabytkowym jest odzwierciedleniem proce-
sów urbanizacyjnych i świadczy o wzroście zamożności 
społeczeństwa (por. Schnack 1992, s. 152; Groenman-
-van Waateringe 1993, s. 506).

Naprawy

Reperowane obuwie jest dowodem, że było ono dla 
jego właścicieli wartościowym przedmiotem. Na placu 
Nowy Targ ewidentne ślady naprawy odnotowano na 
33 egzemplarzach obuwia – 7 niskiego i 26 wysokie-
go. Niewielkie rozdarcia cerowano zazwyczaj szwem 
jednoigłowym jednopłaszczyznowym na okrętkę, na 
większe przyszywano łaty. Rozdarcia występowały na 
przodzie przyszwy, przy rozcięciu na podbiciu, nad du-
żym palcem, na wysokości kostki, w partii piętowej i na 
górnych częściach cholewek. Na kilku cholewkach od-
notowano ślady naprawy w postaci dodatkowego rzędu 
otworów w miejscu łączenia z podeszwą, wskazujące 
na ponowne łączenie elementów wierzchu ze spodem. 
Zużyte i uszkodzone podeszwy łatano za pomocą ze-
lówek przymocowanych od zewnątrz do podeszwy 
w partii przedstopia. We Wrocławiu istniały pracownie 
łataczy obuwia, niemniej pewnych doraźnych napraw 
mogli dokonywać sami użytkownicy butów. Reperowa-
ne okrycia stóp nosili zapewne biedniejsi mieszczanie.
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Patynki

Szczególnym rodzajem obuwia wierzchniego są 
patynki. Składały się one z drewnianej podeszwy, do 
której za pomocą metalowych gwoździ przybijano 
skórzany wierzch. Podstawki przypominające drew-
niane obcasy znajdowały się pod przedstopiem i pod 
piętą lub pomiędzy piętą i śródstopiem. Niekiedy pod-
bijano je metalowymi podkówkami lub przytwierdza-
no do nich żelazne kolce, które ułatwiały stąpanie po 
zaśnieżonym i oblodzonym podłożu (Cnotliwy 1994, 
s. 206; Goubitz et al. 2001, s. 252; Drążkowska 2011, 
s.124–125). Mocowane na wysokości podbicia paski 
najczęściej zapinano za pomocą sprzączki lub kołków, 
rzadziej wiązano rzemienną tasiemką lub sznurkiem. 
Patynki miały wierzchy o jedno- lub dwudzielnej kon-
strukcji, niektóre z nich były zaopatrzone w dodatkowe 
skórzane osłony na palce albo paski skórzane w partii 
pięty (Drążkowska 2011, s. 120–122, ryc. 80, 84, 86). 
Na placu Nowy Targ odkryto 4 paski skórzane inter-
pretowane jako fragmenty 3 patynek zapinanych na 
sprzączki, które były mocowane do podeszwy za po-
mocą nitów lub gwoździ (ryc. 736: 9940/11). Tylko 
w jednym przypadku wystąpiła cynowa sprzączka 
o kolistej ramie (ryc. 736: 11127/11). Drugi, dwuele-
mentowy egzemplarz był pierwotnie zdobiony haftem, 
po którym zachowały się 2 rzędy otworów, usytuowa-
ne wzdłuż obu krawędzi skórzanych pasków (ryc. 736: 
809/11). Dwudzielna konstrukcja wierzchu dzięki re-
gulacji zapięcia pozwalała na dopasowanie obuwia do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. We Wrocławiu 
znaleziono kilka pasków, które można wiązać z oma-
wianym typem okryć stóp, i jedną drewnianą po-
deszwę osadzoną na dwóch podstawkach, datowaną 
na XIII w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 232, 247, 
ryc. 65 c). Analogiczną podeszwę wystruganą z jedne-
go kawałka drewna odkryto w Nysie (Tondera 1966, 
s. 153, tabl. Ia). Patynki znane są w Europie od XIII w., 
jednak upowszechniają się dopiero w następnych stu-
leciach. Popularne były w Gdańsku (Ceynowa 2003, 
s. 140–152; 2005, s. 319–325; 2007; 2009), Elblągu (Do-
magalska 2007, s. 447–456), Szczecinie (Cnotliwy 1994, 

s. 201–210), Toruniu (Drążkowska 2007), Dordrechcie, 
Lubece, Groningen (Goubitz et al. 2001, s. 255–264) 
i Londynie (Grew, de Neergaard 2001, s. 91–100). Spo-
sób noszenia patynek i ich konstrukcję możemy ob-
serwować na jednej z kwater tryptyku Ołtarza Matki 
Boskiej Bolesnej z katedry na Wawelu z 1470/1480 r. 
(Wywrot-Wyszkowska 2008, ryc. 18), na obrazach: 
Jana van Eycka Portret małżonków Arnolfinich z 1434 r. 
(Londyn, National Gallery; Drążkowska 2011, ryc. 85) 
i Hieronima Boscha Siedem grzechów głównych z ok. 
1480 r. (Madryt, Museo del Prado). Drewniano-skórza-
ne trepy zakładano na trzewiki lub sukienne nogawice 
podszyte skórzaną podeszwą. Noszono je prawdopo-
dobnie także na bose stopy. Ich zadaniem była ochrona 
stóp przed wilgocią, zimnem, kamieniami i zanieczysz-
czeniami zalegającymi na ulicach średniowiecznych 
miast (Goubitz et al. 2001, s. 249; Wywrot-Wyszkowska 
2008, s. 54–56; Drążkowska 2011, s. 115–116). W ana-
logicznym obuwiu przedstawiono sługę zamiatającego 
obejście na rycinie w Das Hausbuch der Mendelschen 
Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg.

b. Odzież

Rękawice (aneks XI.2.b)

Ważnym uzupełnieniem stroju były rękawice skó-
rzane. Znaleziska z placu Nowy Targ miały od ok. 24,7 
do 30,5 cm długości. Wszystkie egzemplarze należa-
ły do typu z jednym palcem (10 sztuk). Wykonano je 
z odpowiednio wykrojonego i złożonego na pół kawał-
ka skóry, okrywającego górną i dolną stronę dłoni, do 
którego doszyto osobno wycięty kciuk. Szew łączący 
boki znajdował się po wewnętrznej stronie dłoni (ryc. 
736: 3605/11; 3663/11). Większość rękawic miała man-
kiety obszyte lamówką, a w jednym przypadku zdo-
bione haftem, który tworzył zygzakowy wzór. Do ich 
wyrobu użyto skór cielęcych (2 egzemplarze), zwierząt 
z rodziny jeleniowatych (2), owczych (1) i owczych lub 
kozich (1). Najstarsze znane ze Starego Miasta we Wro-
cławiu egzemplarze jednopalczaste pochodzą z XI lub 
XII w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 253, ryc. 71 a). 
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Zabytek odkryty w ul. Szewskiej wykonano z pokrycia 
zwierząt z rodziny jeleniowatych (Konczewska 2010g, 
s. 235, aneks 7, s. 363). Jedyny okaz rękawicy pięcio-
palczastej odkryto na posesji przy ul. Nożowniczej 13. 
Jej długość wynosiła ok. 22 cm. Uszyto ją w ten sposób, 
że gryf, czyli okrycie całej dłoni, i 3 palce wykrojono 
z jednego kawałka skóry o grubości 1,5 mm, a kciuk 
i mały palec wycięto osobno i doszyto do całości. Palce 
oraz boki rękawicy zszyto ściegiem okrętkowym. Man-
kiet, krawędź wzdłuż szwu oraz obszar wokół kciuka 
ozdobiono haftem lub naszywaną aplikacją, po których 
zachowały się otwory w skórze układające się we wzór 
linii prostych i zygzakowatych (Piekalski et al. 1991, 
s. 223–224, ryc. 3: 1). Rękawice skórzane chroniły dło-
nie przed urazami mechanicznymi w trakcie wykony-
wania rozmaitych czynności, a także przed chłodem 
(Eberle 1970, s. 263). Do jazdy konnej i do polowania 
z sokołami służyły specjalne rękawice z długim i sze-
rokim mankietem. Statut miechowników z Kalisza 
z 1614 r. stwierdza, że najlepszym surowcem do wyrobu 
rękawic są skóry kozłowe, z których szyto okazy „mę-
skie, letnie, futrowane, na które ma wyniść skór dwie, 
szycie takie jakby szwa ani z wierzchu, ani z zewnątrz 
nie było” (Turnau 1983, s. 83).

Kaftany

Większe fragmenty skór można uznać za pozo-
stałości kaftanów, okryć wierzchnich czy nakryć głów, 
lecz z uwagi na ich stan zachowania (bezkształtne 
strzępy) nie nadają się do bliższej identyfikacji. Łód-
kowaty kształt wykroju niektórych przedmiotów skó-
rzanych wskazuje, że mogą to być części przyszyjnej 
partii kaftanów lub nakryć głowy. Z kolei fragmenty 
z półkolistymi i łukowatymi wycięciami, niekiedy z po-
zostałościami po hafcie, być może były zakończeniami 
okryć wierzchnich. Niewykluczone, że niektóre płaty 
skórzane mogły wchodzić w skład ekwipunku wojsko-
wego i pełnić funkcję uzbrojenia ochronnego. Mateusz 
Goliński, omawiając późnośredniowieczne uzbrojenie 
mieszczańskie, wymienia kaftany skórzane zbrojone 
metalowymi płytkami, tzw. zbrojnikami, umocowany-

mi do materiału za pomocą nitów, okrycia z folgami na-
łożonymi na tkaninę lub skórę oraz zbroją giętką zwaną 
jaki (jopy). Ta ostatnia miała postać kaftana wciętego 
w pasie, sięgającego poza biodra, zapinanego lub sznu-
rowanego z przodu, boku lub tyłu, wykonanego z 25–30 
warstw płótna pokrytych z wierzchu skórą jelenią lub 
sarnią (Goliński 1990a, s. 5–17). Fragment przedmiotu 
w kształcie wieloboku z 2 soczewkowatymi otworami 
o oblamowanych brzegach mógł być elementem kurtki, 
do której wykrojenia użyto miękkiej skóry owczej (zob. 
rozdz. XI.4 w tym tomie). Znaleziono go w nawarstwie-
niach z 2. poł. XIV i z XV w. (ryc. 736: 294/10). Zabytek 
o podobnym kształcie odkryto w Kołobrzegu. Według 
Beaty Wywrot-Wyszkowskiej przypomina on jeden 
z elementów XVI-wiecznego kaftana z Groningen 
(Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 67). Był to krótki, odci-
nany w pasie kaftan, którego dół wykonano z 5 zacho-
dzących na siebie elementów, połączonych z górną czę-
ścią stroju na wysokości pasa (Goubitz, Offerman 1981, 
Fig. 4). Fragmentem dolnej części kaftana był zapewne 
kolejny czworoboczny przedmiot (ryc. 736: 2956/11). 
Z ubiorem można wiązać także zabytek przypominają-
cy kształtem kołnierz (ryc. 736: 8576/11).

c. Wnioski

W średniowieczu ubiór był traktowany jako ze-
wnętrzna oznaka przynależności do grupy społecznej 
i niejednokrotnie stanowił poważną lokatę kapitału. 
Ustawy wewnątrzstanowe zabraniały „noszenia się” 
powyżej swojego stanu (Turska 1987, s. 7–9; Ławicka 
1992, s. 457–458; Le Goff 1995, s. 355–356). W sta-
tutach cechowych potwierdzonych przez Zygmunta 
Luksemburskiego 23 marca 1420 r. znalazł się zapis 
dotyczący godnego wyglądu mistrzów wrocławskich. 
W jednym z artykułów zabroniono mistrzom cechu 
białoskórników pod karą 1 grosza wychodzić boso na 
Rynek (Heck 1978, s. 99). Sposób ubierania się ludności 
regulowały różne ustawy i rozporządzenia, np. ustawy 
antyzbytkowne, wewnątrzstanowe, statuty cechowe, 
statuty synodalne biskupów, reguły klasztorne, korpo-
racje uniwersyteckie itp. Najdobitniej istniejący porzą-
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dek społeczny odzwierciedlały stroje reprezentacyjne. 
Najnowsze trendy stylistyczne i wpływy obcej mody 
przejawiały się natomiast w ubiorach odświętnych, 
zakładanych na uroczystości rodzinne, święta, zaba-
wy i nieoficjalne spotkania towarzyskie (Turska 1987, 
s. 107–223). Wartość towarów i taryfy wynagrodze-
nia za robociznę normowały cenniki zawarte w usta-
wach wojewodzińskich, ustalane według aktualnych 
cen zboża (Bartkiewicz 1979, s. 58). Według cennika 
krakowskiego z końca XIV w. ceny obuwia wahały 
się od jednego do kilkudziesięciu groszy, w zależno-
ści od rodzaju, fasonu i użytego surowca. Droższe od 
zwykłego obuwia były egzemplarze wykonane ze skór 
kolorowych oraz zdobione (Turska 1987, s. 141, 215). 
W materiale archeologicznym z placu Nowy Targ naj-
liczniej reprezentowane jest obuwie z niską i wysoką 
cholewką. Do wykrawania obuwia niskiego stosowano 
jednokrójkę, a wysokiego – jedno- i dwukrójkę. Buty 
z wysoką pełną cholewą wykonywano w technice dwu-
krójki. Cholewki uzupełniano łącznikami i wstawkami. 
Od XIII w. do wzmacniania wierzchów powszech-
nie stosowano zapiętki, podkrążki i lamówki, a spody 
uszczelniano otokami. Około połowy XIII w. zaczęto 
w konstrukcji podeszew stosować wyściółki. Wymie-
nione wyżej elementy konstrukcyjne znacznie pod-
nosiły komfort i funkcjonalność obuwia i stanowiły 
innowację technologiczną. Dorośli mieszkańcy nosili 
głównie obuwie niskie, a dzieci – wysokie. Znaczny 
odsetek obuwia wysokiego w małych rozmiarach moż-
na tłumaczyć tym, że dzieci chodziły w butach tylko 
w okresie jesienno-zimowym. Na noszenie obuwia 
przez cały rok mogli pozwolić sobie jedynie zamoż-
niejsi mieszkańcy. Prawie 19% egzemplarzy obuwia 
było zdobionych. Wśród technik zdobniczych odno-
towano złocenie, malowanie, dekorację ażurową, haft 
i aplikacje. Pozostałości złocenia i malowania zachowa-
ły się na 13 okazach. Obuwie zdobione płatkami złota 
i innych metali należy do obuwia wyjątkowego. Zbiór 
nowotarski należy do jednych z największych w Polsce 
i w Europie. Jest on datowany na XII i 1. poł. XIII w. 
W 2. poł. XIII i w XIV w. popularne było obuwie ażuro-
we z wycinanymi motywami linearnymi, geometrycz-

nymi i roślinnymi. Na podstawie analizy źródeł ikono-
graficznych, pisanych i archeozoologicznych sądzę, że 
obuwie wykwintne było elementem stroju reprezenta-
cyjnego, ceremonialnego i odświętnego, w mniejszej 
zaś mierze codziennego. Nosili je dostojnicy państwo-
wi, kościelni i miejscy. Odbiorcami skromniejszej wer-
sji obuwia dekorowanego byli zapewne przedstawiciele 
patrycjatu i bogaci rzemieślnicy naśladujący wzorce 
wyższych warstw społecznych.

Reasumując, możemy stwierdzić, że analizowane 
okrycia stóp charakteryzują się ujednoliconym syste-
mem rozkroju poszczególnych elementów składowych 
oraz przestrzeganiem określonych zasad przy wyrobie 
poszczególnych rodzajów obuwia, polegających m.in. 
na odpowiednim doborze surowca i unikaniu łączenia 
ze sobą materiałów o różnych parametrach fizycznych. 
Większość wyrobów szewskich z XIII–XV w. nosi 
znamiona standardowej, masowej produkcji. Może-
my domniemywać, że niektóre egzemplarze obuwia, 
zwłaszcza zdobionego, szyto na indywidualne zamó-
wienie klienta, możliwe, że także według jego projektu. 
Świadczy o tym różnorodność stosowanych technik 
zdobniczych oraz wątków ornamentacyjnych, a także 
niepowtarzalność wzornictwa. Podstawowym surow-
cem na wierzchy obuwiowe były skóra bydlęca i pokry-
cie drobnych przeżuwaczy (kozy i owcy), na podeszwy 
natomiast wybierano niemal wyłącznie surowiec by-
dlęcy z uwagi na jego właściwości fizyczne (zob. rozdz. 
XI.4 w tym tomie). Cechą charakterystyczną ośrodka 
wrocławskiego, a także stanowisk w Polsce datowanych 
na XIII i XIV w., jest wyższa frekwencja obuwia wy-
konanego ze skór drobnych przeżuwaczy niż na sta-
nowiskach europejskich z tego samego okresu, takich 
jak Londyn (Grew, de Neergaard 2001, s. 45–46), York 
(Mould et al. 2003, s. 3265, 3441–3525) czy Stare Ni-
derlandy (Goubitz et al. 2001, s. 75).

Magdalena Konczewska

Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru
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a. Wprowadzenie

Podczas badań archeologicznych na placu Nowy 
Targ uzyskano olbrzymi zbiór skórzanych artefaktów 
o bardzo różnorodnej formie oraz w różnym stanie 
zachowania. Znajdowały się wśród nich znaleziska wy-
jątkowe, zdobione różnymi metalowymi dodatkami 
(m.in. aplikacjami czy farbami). Ten zbiór zabytków 
stanowi ciekawy przyczynek do badań nad technolo-
gicznymi aspektami wytwórczości skórniczej, a także 
jubilerskiej (złotniczej) w średniowiecznym Wrocła-
wiu. Aktualnie prowadzone badania nad zabytkami 
skórzanymi z placu Nowy Targ nie są pierwszymi. W 
latach 60. XX w. Józef Kaźmierczyk (1966–1970, cz. 1, 
s. 28–123; cz. 2, s. 129–178), badając plac Nowy Targ 
i okoliczne ulice, zebrał i opublikował wyniki analiz 
uzyskane dla zdobionych skór. W trakcie badań zna-
leziono wówczas 8 fragmentów skór zdobionych zło-
tem (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 146, 158, 160), 2 
miedzią i 42 fragmenty zdobione ćwiekami cynowo-o-
łowianymi. Zabytki te stanowią przykład dwu znanych 
w literaturze technik zdobienia przedmiotów skórza-
nych. Poza stosowaniem cienkich blaszek złota, srebra 
i innych metali (Mannina, Lombardo 2013) szeroko 
stosowano inne metalowe dodatki (aplikacje, ćwie-
ki, blaszki ze stopów miedzi, cyny i ołowiu) (Breck 
1924), ale także kamienie szlachetne. Inną techniką 
było zdobienie skór poprzez haftowanie nićmi lniany-
mi, jedwabnymi lub metalowymi. Wiele skór zdobio-
no także ażurem (poprzez wycięcie często finezyjnych 
motywów), wzorami odciskanymi w mokrej jeszcze 
skórze (Breck 1924; Petersen 1954) albo wykonanymi 
kolorowymi farbami, także metalicznymi (O’Malley 
2010; Shore 1971). Sposoby zdobienia skór z badań 
Kaźmierczyka (1966–1970) na Nowym Targu dosko-
nale prezentują ryc. 737, 738).

Badania nad zdobionymi zabytkami skórzany-
mi pozwalają uzyskać wiele informacji pomocnych w 

rozpatrywaniu dwu zagadnień: surowców stosowa-
nych do wykonywania ornamentów (np. tekstylnych, 
metalowych) oraz technologii produkcji przedmio-
tów zdobionych (a pośrednio umożliwiają określenie 
poziomu technologicznego oraz stopnia specjalizacji 
średniowiecznych rzemieślników). Przeprowadzone 
analizy są ważne podczas szukania odpowiedzi na py-
tanie, czy wrocławskie znaleziska wpisują się w dość 
zaawansowany i wąski podział rzemieślniczy, jaki miał 
miejsce w średniowiecznej Europie. Doniesienia litera-
turowe mówią bowiem o istnieniu takiego zjawiska we 
Włoszech czy Hiszpanii, gdzie rzemieślnicy pracujący 
z surowcem skórzanym dzielili się: jedni zajmowali się 
jedynie garbowaniem roślinnym, inni mineralnym, 
a jeszcze inni samym zdobieniem skóry, podczas 
gdy nad wyrobem butów pracowali szewcy. O’Mal-
ley (2010) informuje, że taki podział ukształtował się 
w wieku XIII, i dalej donosi, że włoscy rzemieślnicy 
określani jako „conciatori” i „cuaiai” nie zajmowali się 
zwykle złoceniem skóry, to zajęcie przynależało raczej 
do ekspertów nazywanych „orpellai”. Autorka następ-
nie podkreśla, że w wielu miastach istniała taka wąska 
specjalizacja i z pewnością szewc nie zajmował się zło-
ceniem skóry, lecz nabywał skórę już zdobioną, co obni-
żało koszty. Czy we Wrocławiu rzemieślnicy pracowali 
podobnie? Być może znaleziska wrocławskich zdobio-
nych skór pozwolą na ustalenie sposobu wykonywania 
ornamentów na skórach. Kaźmierczyk (1966–1970, cz. 
1, s. 129–131) na podstawie zgromadzonych zabytków 
stanowiących wyposażenie pracowni rzemieślniczych 
konkluduje, że w XII w. we Wrocławiu złotnicy byli 
nadal wielokierunkowo wyspecjalizowani (posiada-
li umiejętności z dziedziny kowalstwa, ślusarstwa czy 
handlu). Czy po XIII w. sytuacja się zmieniła? Próby 
wyjaśnienia tych kwestii zostały oparte na badaniach 
zbioru ponad 40 zabytków skórzanych zdobionych 
z udziałem surowca metalowego. Wybrane wyniki stu-
diów nad zdobionymi skórami z placu Nowy Targ we 
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Wrocławiu przedstawiono w monografii Beaty Mia-
zgi, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji 
o przeszłości (2017). Poddano je minimalnej interwen-
cji konserwatorskiej, polegającej jedynie na oczysz-
czeniu powierzchni przedmiotów z użyciem wody 
wodociągowej oraz miękkich narzędzi polimerowych 
(szczotek ręcznych). Tak przygotowane zabytki prze-
chowywano do badań w lodówce w temperaturze nie-
przekraczającej 5oC, co pozwoliło ograniczyć znacznie 
biodegradację materiału archeologicznego.

b. Metoda badań

Badania zdobionych zabytków skórzanych przepro-
wadzono metodami mikroskopowymi oraz spektralny-
mi. Najczęściej stosowanym narzędziem analitycznym 
była spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (ang. 
XRF), która jako nieniszcząca i uniwersalna technika 
pomiarowa może być z powodzeniem stosowana do 
badań obiektów zabytkowych. Analizy przeprowa-
dzono na stołowym spektrometrze, Spectro Midex, 
wyposażonym w molibdenową tubę, detektor SDD 
z rozdzielczością 150eV. Pomiary odbywały się w 
powietrzu, a średnica wiązki pomiarowej wynosiła 
0,7 mm. Spektrometr ma komorę pomiarową o wy-
miarach maksymalnych 540 × 420 × 160 mm i jest 
wyposażony w system wizualizacji próbki (kamera 
o 20-krotnym powiększeniu), a czas pomiaru mieścił się 
w zakresie 60–180 sekund. Dodatkowym narzędziem 
analitycznym jest spektroskopia w podczerwieni (ang. 
FT-IR), która umożliwiła badania składu cząsteczko-
wego zdobień. Badania spektralne w podczerwieni wy-
konano, stosując technikę pastylki bromku potasu na 
urządzeniu Thermo Nicolet 380, wykonując 16 skanów 
o rozdzielczości 4 cm-1, w zakresie widmowym 4000–
400 cm-1. Dla wybranych zabytków wykonano także 
badania mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii 
optycznej oraz skaningowego mikroskopu elektrono-
wego z mikrosondą rentgenowską. Analizy przeprowa-
dzono w Pracowni Mikroskopii Elektronowej UP we 
Wrocławiu na mikroskopie Zeiss EVO LS 15 z dwoma 
detektorami (SE i BSE) oraz analizatorem Quantax 200 
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(Bruker), którego czas pomiaru składu elementarnego 
wynosi 100 sekund. Ograniczeniem dla wykonywa-
nia takich pomiarów jest wielkość komory pomiaro-
wej, wynosząca 100 mm (średnica stolika roboczego) 
i 20 mm (maksymalna wysokość próbki).

c. Wyniki badań i dyskusja

Skóra malowana kolorowymi farbami

Malowanie skór kolorowymi farbami jest bardzo 
rzadkim przypadkiem zdobienia. Pośród skór pozy-
skanych z badań Kaźmierczyka nie opisano żadnego 
zabytku malowanego farbami kolorowymi. Ze współ-
czesnych badań archeologicznych Starego Miasta we 
Wrocławiu pochodzi jedynie jeden przykład skóry 
malowanej białożółtawą farbą (niepublikowana skóra 
o numerze 217/07 z badań na pl. Uniwersyteckim). 
Także aktualne badania na placu Nowy Targ przynio-
sły odkrycie jedynie dwu fragmentów skór malowa-
nych. Jednym z nich jest prostokątny pas skóry (nr 
inw. 1753/11) o wymiarach 12,1 × 45,7 cm (ryc. 739), 
z bardzo słabo widocznymi zdobieniami. Jego analiza 
metodami nieniszczącymi nie dała zadowalających re-
zultatów. Drugi zabytek to malowany na biało i jasno-
czerwono fragment skóry (nr inw. 10047/11) o nieokre-
ślonym kształcie i funkcji (ryc. 740). Ten zabytek także 
poddano badaniom spektralnym, uzyskując ciekawe 
wyniki. Hipotezy badawcze, jakie postawiono wobec 
zastosowania białej farby, wskazywały na możliwość 
użycia bieli kostnej, kaolinu, kalcytu lub innych związ-
ków wapnia oraz białych pigmentów pochodzących 
od związków baru i ołowiu (Clark 2002, Nastova et al. 
2013). Dla obszarów zdobionych na czerwono w śre-
dniowieczu stosowano związki ołowiu (głównie minię, 
Pb3O4) i rtęci, ale także związki żelaza, głównie ochry 
(Clark 2002; Nastova et al. 2013; Bruni et al. 2001).

Wobec mineralnego charakteru większości bia-
łych farb wykonano badanie XRF, a uzyskane wyniki 
wskazały, że białe malowanie charakteryzuje się bardzo 
silnym analitycznym sygnałem ołowiu (ryc. 741 a). To 
wskazuje na możliwość zastosowania bardzo popu-
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larnej w średniowieczu bieli ołowianej (zasadowego 
węglanu ołowiu o wzorze PbCO3 × Pb(OH)2. Obszar 
skóry o zabarwieniu jasnoczerwonym zaprezentował 
natomiast zupełnie inny obraz spektralny (ryc. 741 b). 
Tutaj zauważono, że najsilniejsze sygnały analityczne 
należą do rtęci. Wobec takiej informacji można typo-
wać vermilion jako surowiec użyty do wykonania tej 
dekoracji. Vermilion jest siarczkiem rtęci (w przyrodzie 
występuje jako minerał o nazwie cynober), dlatego w 

widmie XRF należało potwierdzić obecność także sy-
gnałów pochodzących od siarki. Znaleziono słabe sy-
gnały tego pierwiastka w okolicach 2,5 keV. Inne, sto-
sunkowo dobrze czytelne sygnały, pochodzą od ołowiu, 
co może wskazywać na rozcieńczenie intensywnego 
czerwonego cynobru przez biel ołowianą (Ganitis et al. 
2004) lub zastosowanie mieszaniny dwu czerwonych 
pigmentów (vermillonu i minii: Nastova et al. 2013).

Ryc. 737. Przykłady zdobionych przedmiotów skórzanych, odnalezione i opublikowane przez J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 1, 
s. 250, 262, ryc. 66, 72)

Fig. 737. Examples of decorated leather items found and published by J. Kaźmierczyk (1966-1970, part 1, p. 250, 262, 
Fig. 66 and 72)
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Ryc. 738. Zabytki skórzane zdobione złotem. 
Wg Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 34–35

Fig. 738. Leather artefacts decorated with gold. 
After Kaźmierczyk (1966-1970, part 1, p. 34-35)

Ryc. 739. Skórzany fragment pasa 
z pl. Nowy Targ (nr inw. 1753/11).
Fot. B. Miazga

Fig. 739. Leather belt fragment from 
the Nowy Targ square, inv. no. 1753/11. 
Phot. B. Miazga

Wyniki badań spektralnych średniowiecznych zdobionych zabytków skórzanych

Ryc. 740. Obraz makroskopowy skórza-
nego fragmentu zdobionego farbami 
w kolorze białym i jasnoczerwonym 
(nr inw. 10047/11). Fot. B. Miazga

Fig. 740. Macroscopic view of a leather 
fragment decorated with white and light 
red paint, inv. no. 10047/11. 
Phot. B. Miazga 
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Ryc. 741. Wyniki badań rentge-
nofluorescencyjnych: porównanie 

widm energetycznych XRF dla 
skóry niemalowanej oraz zdobionej 

białą (a) i czerwoną (b) farbą. 
Fot. B. Miazga

Fig. 741. Results of XRF analysis: 
comparison between XRF energy 

spectra of unpainted leather, leather 
painted with white (a) and red (b) 

paint. Phot. B. Miazga

Zabytki zdobione złocistymi dekoracjami

Badanie dekoracji w kolorze złotym od razu skła-
nia do postawienia hipotezy o wykorzystaniu kilku me-
tali dających złote zabarwienie. Oprócz złota płatko-
wego stosowane są także związki miedzi (chalkopiryt, 
CuFeS2), cyny (purpurinus, SnS2) (Bruni et al. 2001) i 
antymonu (orpiment, As2S3) lub płatki srebra pokry-
wane żywicą (Mannina, Lombardo 2013). Literatura 
opisująca techniki złotnicze (Teofil 1998; Manso et 

al. 2013; Šmit et al. 2008) donosi o wykorzystywaniu 
licznych wariantów technologicznych przy tworzeniu 
złocistych powłok na zabytkach wykonanych z różno-
rodnych surowców (np. posągach, malowidłach ścien-
nych, ceramice, metalach). Złocenie na przedmiotach 
metalowych można wykonać także metodą elektroche-
miczną (Ruvalcaba-Sil, Demortier 1997) albo amalga-
matową (zastosowanie stopu złota z mniej szlachetnym 
metalem, np. rtęcią, który usuwa się ze stopu przez pod-
niesienie temperatury do nawet 500oC; tworzą się wów-

a

b
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czas tlenki metali mniej szlachetnych, a stop wzbogaca 
się w złoto). Obie te techniki złocenia nie są możliwe 
do stosowania na wyrobach skórzanych, ze względu na 
ich brak odporności na wysokie temperatury oraz wa-
runki panujące podczas procesów elektrochemicznych. 
Dlatego w rzemiośle skórzanym i malarstwie stosuje się 
technikę wytworzenia złotej powłoki poprzez naniesie-
nie cienkiej folii (płatków) złota na podkład (Katsibi-
ri, Boon 2004; Moura et al. 2007). Stosowanie takich 
metod wymaga użycia substancji pomocniczych, które 
zapewnią dobrą adhezję złotej folii do podłoża. Może 
to być mieszanina hydroceruzytu, tlenku ołowiu i wo-
sku (Duran et al. 2008), może to być także klej zwierzę-
cy (Teofil 1998; Ganitis et al. 2004) lub gumy roślinne, 
produkowane z soków różnych drzew (Moura et al. 
2007; Nastova et al. 2013; Manso et al. 2013). Nanosze-
nie złota jest także możliwe z zastosowaniem mieszanin 
olejów i lakierów żywicznych (mixtion) lub mieszanin 
specjalnej glinki z klejem lub białkiem (bolus) (Nastova 
et al. 2013; Devos et al. 1995).

Analiza makroskopowa złociście zdobionych zabyt-
ków skórzanych wskazała, że najczęściej stosowanym 
wzorem były małe kółeczka (o średnicy ok. 2–3 mm) 
lub linie o podobnej grubości (ryc. 742). Stan zachowa-
nia zdobień nie jest najlepszy, bardzo często zdobienia 
są widoczne jedynie po zastosowaniu kontrastu w po-
staci zwilżenia skór wodą (ryc. 743). Dekoracje na skó-
rach, które zostały wysuszone, są jeszcze trudniejsze do 
identyfikacji. Dodatkową trudnością analityczną jest 
znaczne zanieczyszczenie badanych zabytków związ-
kami mineralnymi (żelazem i wapniem), co jest także 
widoczne w badaniach XRF. Na ryc. 744, 745 przedsta-
wione zostały obrazy widmowe dla wybranych zabyt-
ków skórzanych, zdobionych złocistymi ornamentami. 
Analiza otrzymanych widm pozwala zidentyfikować 
sygnały kilku pierwiastków. Wśród nich jest żelazo, 
którego obecność jest związana z zanieczyszczeniem 
skórzanych zabytków przez warstwy ziemne. Interesu-
jące są natomiast sygnały innego metalu – złota. Dla 
wszystkich badanych zabytków zauważono, że badane 
ornamenty kropkowe i kółkowe charakteryzują się nie-
specjalnie intensywnym, ale dobrze rozpoznawalnym 

zestawem sygnałów przypisywanych złotu. Obecność 
złota można potwierdzić, wykonując analizę porów-
nawczą złoceń i skóry niezdobionej i odejmując sygna-
ły pierwiastków występujących w skórze lub stanowią-
cych zanieczyszczenie (np. wapń, żelazo).

Następnym ciekawym zabytkiem jest fragment 
skóry z zachowanym żółtawym zdobieniem kropko-
wym (nr inw. 2470/11), przedstawiony na ryc. 746. 
Analiza makroskopowa (kolor i kształt) może wskazy-
wać na złoty surowiec zastosowany przy dekorowaniu 
skóry, czego liczne przykłady zaprezentowano powyżej. 
Jednak przeprowadzone badania spektralne dostarczy-
ły zupełnie innych danych. Prezentowane na ryc. 747 
widmo XRF badanych zdobień jasno wskazuje, że naj-
silniejsze sygnały analityczne pochodzą nie od złota, 
lecz od ołowiu. Dodatkowo z uwagi na nie najgorszy 
stan zachowania możliwa była analiza ilościowa su-
rowca ołowianego. Przebadano 15 losowo wybranych 
kropek na skórze, a uzyskany wynik składu stopu wska-
zuje na średnią zawartość 86,1% ołowiu, 6,1% żelaza 
i ok. 0,4% miedzi. Pozwala to przyjąć, że wszystkie zdo-
bienia zostały wykonane jednym surowcem, najpew-
niej jednoczasowo (być może zdobienie to wykonano 
przez dotykanie skóry rozgrzanym końcem drutu oło-
wianego). Dodatkowy wniosek dotyczy konieczności 
analizy nie tylko jednostkowego zdobienia, ale także 
podobnych dekoracji na różnych przedmiotach, bez 
zawierzania mylnym często analogiom makroskopo-
wym badanych zabytków.

Zabytki zdobione srebrzystymi dekoracjami

Na badanych zabytkach z badań placu Nowy Targ 
nie znaleziono żadnego przedmiotu dekorowanego 
srebrem. Nie znalazł ich także Kaźmierczyk, prowadząc 
swoje badania. Nie oznacza to jednak, że nie wyeksplo-
rowano przedmiotów o srebrzystym kolorze zdobie-
nia. Jest takich przedmiotów bardzo wiele. Pierwszym 
i bardzo ciekawym jest kompletnie zachowana po-
chewka skórzana (nr inw. 4056/11) z okuciem żela-
znym, zdobiona trzema srebrzystymi paseczkami skóry 
o szerokości 5 mm (ryc. 748). Stan zachowania zdobio-
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nych pasków jest bardzo zły: zostały one wykonane na 
bardzo cienkiej skórze, aktualnie bardzo zniszczonej, 
i wobec powyższego destrukcji (głównie starciu) uległ 
także obszar zdobiony. Jednak udało się przeprowadzić 
badania spektralne XRF, z uwagi na możliwość wyko-
nania analizy punktowej, do której wybrano najlepiej 
zachowane mikroobszary zdobień. Wyniki przepro-
wadzonych badań spektroskopowych wskazują, że do 
dekoracji skóry zastosowano cynę. Widoczne na wid-
mie XRF sygnały żelaza są śladem kontaminacji skóry 
(ryc. 749). W literaturze znane są zastosowania metali 
nieżelaznych o srebrzystym kolorze do zastępowania 
bardziej szlachetnych materiałów.

Innym niezwykle popularnym wariantem zdobień 
w kolorze srebrzystym jest użycie aplikacji wykona-
nych z miękkich i niskotopliwych stopów cyny i oło-
wiu. Stopy takie były bardzo popularne w średniowie-
czu, co wynikało z niewysokiej ceny tych surowców, jak 
również ze stosunkowo łatwej obróbki technologicz-
nej tych metali (Egan, Pritchard 2008; Miazga 2014). 
Z tych powodów pewter oraz inne stopy cyny i ołowiu 
były często stosowane do zdobienia elementów śred-
niowiecznego stroju (pasów, butów). Prezentowany 
na ryc. 750 skórzany pasek (nr inw. 8694/11) jest zdo-
biony metalowymi ćwiekami o kształcie zbliżonym do 
kokardki. Analiza XRF pokazała, że aplikacje na pasku 
zostały wykonane ze stopu cyny i ołowiu (ryc. 751). 
Dodatkowa informacja wynikająca z analizy ilościo-
wej jest przedstawiona w aneksie XI.3.c. Zgromadzone 
tam dane pokazują, że wszystkie 11 ćwieków wyko-
nano z tego samego stopu o średniej zawartości 59% 
cyny, 38% ołowiu, 0,2% miedzi i żelaza mieszczącej się 
w przedziale 0,4–1,3%. Innym przykładem zastosowa-
nia zdobienia ćwiekami cynowo-ołowianymi jest skó-
rzana sakiewka (nr inw. 10948/11, ryc. 752).

Aplikacje na sakiewce (nr inw. 10948/11) zostały wy-
konane z innego niż pasek stopu cynowo-ołowianego: 
z wyższą zawartością cyny, sięgającą 70%, prawie 30% 
sięga zawartość ołowiu, stwierdzono także obecność 
ok. 0,1% miedzi i 0,3% żelaza. Wszystkie zachowane 
i zbadane ćwieki są również wykonane z jednakowego 
surowca (widma XRF przykładowych sześciu ćwieków 

pokazuje ryc. 753). Jednakże o ile w przypadku paska 
z ćwiekami „kokardkami” można stwierdzić, że aplikacje 
zostały przygotowane (odlane) wcześniej i dopiero po-
tem umieszczone na pasku, o tyle w przypadku sakiew-
ki nasuwa się inna sugestia co do sposobu wykonania 
tego zdobienia. Z uwagi na kształt ćwieków (delikatnie 
rozklepany walec) oraz ich jednakowy skład pierwiast-
kowy można przypuszczać, że wykonano je poprzez 
mocowanie niewielkich fragmentów drutu cynowo-o-
łowianego (formowanie aplikacji) wprost na skórzanym 
wyrobie, a następnie odcinanie gotowych aplikacji. Taki 
sposób dekorowania malutkich – około kilkumilime-
trowych – ćwieków jest poręczniejszy niż wcześniejsze 
przygotowanie bardzo małych odlewanych aplikacji.

Na ryc. 754 pokazano kolejny zabytek skórzany (nr 
inw. 6005/11) ze zdobieniami podobnymi stylistycz-
nie do sakiewki z ćwiekami. Ćwieki na tym fragmen-
cie skóry najpewniej także powstały przez odcinanie 
i rozklepywanie drutu, ale analiza ilościowa składu 
pokazuje jednoznacznie, że podobieństwa obu zabyt-
ków są jedynie makroskopowe i nie obejmują surowca. 
Przedstawione na ryc. 755 widma XRF oraz wykonana 
analiza ilościowa pokazują, że metalowe aplikacje na 
zabytku o nr. inw. 6005/11 zostały wykonane z surow-
ca ołowianego z zawartością ołowiu wynoszącą 91,2% 
i z niewielkimi dodatkami innych metali: 4,1% cyny, 
0,1% miedzi i 0,3% żelaza. Podobieństwo ćwieków na 
fragmencie skóry (nr inw. 6005/11) i sakiewce (nr inw. 
10948/11) występuje jedynie w zakresie kształtu.

Następnym bardzo ciekawym zabytkiem jest frag-
ment skórzanego paska z ćwiekami i nieokreślonym 
żelaznym zapięciem (nr inw. 862/11, ryc. 756), inter-
pretowany jako obroża dla psa (Matóg 2013). Analiza 
zamontowanych nań aplikacji metalowych wykazała, 
że ćwieki wykonano z surowca cynowego, co więcej – 
z niemalże czystej cyny (średnia zawartość wyniosła 
96,7%), z niewielką ilością żelaza (1,1%), miedzi (0,9%) 
oraz ołowiu (0,3%). Taki surowiec jest bardzo miękki 
i ma srebrzysty kolor, co podnosi walory estetyczne 
przedmiotu nim ozdobionego.

Opisane zabytki skórzane zdobione cynowo-oło-
wianymi aplikacjami nie są jedynymi odnalezionymi 
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w trakcie badań na placu Nowy Targ. W zbiorze arte-
faktów znajduje się wiele innych aplikacji cynowo-o-
łowianych, które jednak zostały odnalezione jako ele-
menty luźne, niezwiązane z fragmentami skór, i dlatego 
nie zostały omówione w tym opracowaniu. Wyniki ba-
dań nad różnymi zabytkami cynowo-ołowianymi były 
przedmiotem odrębnej publikacji (Miazga 2014a).

Zabytki zdobione miedzianymi dekoracjami

Kolejnym surowcem, z którego były wykonywa-
ne aplikacje na skórzane przedmioty, są stopy miedzi 
o złocistej barwie. Na doskonale zachowanym skórza-
nym pasku (nr inw. 11249/11) przetrwały nie tylko 
złociste aplikacje i ich mocowania, ale także sprzączka 
i metalowe okucie rzemienia (ryc. 757). Badaniom XRF 
poddano każdy element konstrukcyjny pasa, a analiza 
uzyskanych wyników wskazuje na użycie kilku różnych 
materiałów. Złociste aplikacje, niezależnie od kształ-
tu, przygotowano z mosiądzu o takim samym składzie 
chemicznym (80% miedzi, 13,5% cynku, 1,3% cyny 
i 0,7% ołowiu). Najpewniej zostały one wycięte z jed-
nego arkusza cienkiej blachy mosiężnej. Widma XRF 
ukazujące to podobieństwo przedstawiono na ryc. 758.

Innego surowca użyto do przygotowania nitów sca-
lających aplikacje ze skórzaną bazą tego pasa (ryc. 759). 
Jest to stop miedzi (95%), ołowiu (0,9%) i cynku (0,1%). 
Materiał ten ma zauważalnie niższą twardość niż mo-
siądz, co powoduje, że łatwiej można formować drut, 

z którego wykonano nity. Kolejne detale skórzane-
go pasa (skuwka i okucie rzemienia) także wykonano 
z mosiądzu, ale o większej zawartości cynku (widmo 
XRF pokazujące występowanie miedzi, cyny, cynku 
i ołowiu przedstawiono na ryc. 760). Blacha, z której 
wycięto i uformowano te elementy, zawierała 78% mie-
dzi, 17% cynku, prawie 2% cyny i 1% ołowiu.

Innym przykładem aplikacji wykonanych ze stopu 
miedzi jest skórzany fragment z ćwiekiem w kształ-
cie kwiatka (nr inw. 155/11, ryc. 761). Ta pojedyncza 
aplikacja także została wykonana z mosiądzu, zawiera-
jącego 77% miedzi, 11,5% cynku, 2,6% ołowiu i 1,4% 
żelaza. Elementy ją mocujące natomiast, tj. blaszki od 

spodniej strony i nity, zostały przygotowane z nieco 
innego surowca. Średni skład mosiężnych blaszek jest 
następujący: 79,5% miedzi, 14,5% cynku, 1,3% ołowiu 
i 1,1% żelaza. Nity wykonano ze stopu zawierającego 
najwięcej miedzi (85%), cynku (ok. 8%) i nieznacznych 
dodatków ołowiu (1,4%) i żelaza (0,8%). Taki skład jest 
dowodem świadomego wyboru surowca, łatwego do 
rozklepania.

Bardzo ciekawym technologicznie zabytkiem 
jest fragment skóry z zachowanymi dwiema złocisty-
mi aplikacjami o numerze 4308/11 (ryc. 762). Dzięki 
wykonanej analizie punktowej można było rozpoznać 
złożoność budowy tych aplikacji. Są one wykonane 
z rdzenia cynowego (zawartość cyny w stopie wynosi 
ponad 97%), powłoka zewnętrzna o barwie złocistej 
natomiast to stop o prawie jednakowych zawartościach 
żelaza, miedzi i cyny, z niewielką przewagą cyny – 30% 
żelaza, 30% miedzi i ok. 40% cyny (ryc. 763). Taki efekt 
na powierzchni można było uzyskać poprzez zanurze-
nie gotowego ćwieka cynowego w rozgrzanym stopie 
miedzi, co spowodowało szczelne pokrycie aplikacji 
złocistą warstwą. Przygotowanie ćwieka z czystej cyny 
było ekonomicznie uzasadnione z uwagi na znacznie 
niższą temperaturę topnienia cyny (232oC) niż miedzi 
(1083oC), a także niższą cenę samego surowca.

Metalowe sprzączki do butów

Poza aplikacjami na zachowanych fragmentach 
skór często zachowały się metalowe sprzączki. Stano-
wią one element konstrukcyjny skórzanych butów lub 
rzemieni. Wśród badanych zabytków z placu Nowy 
Targ znalazły się przede wszystkim sprzączki od butów, 
które poddano analizom spektralnym w celach konser-
watorsko-archeometrycznych. Uzyskane w toku badań 
wyniki wskazują na zastosowanie dwu odmiennych su-
rowców metalowych do wykonania sprzączek. Siedem 
sprzączek wykonano z żelaza, zdjęcia pięciu przedsta-
wiono na ryc. 764. Na ryc. 765 pokazane są widma ener-
getyczne XRF wybranych do badań zabytków (pozosta-
łe dwie sprzączki mają nr. inw. 267/11 i 35/10). Drugim 
surowcem, z którego wykonano sprzączki odnalezione 
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na placu Nowy Targ, są stopy cyny i ołowiu, zawierają-
ce prawie równowagowe ilości tych metali lub niewiel-
ką przewagę cyny. Na ryc. 766 przedstawiono zabytki 
z zachowanymi sprzączkami, których ramy wykonano 
z pewteru (widmo XRF na ryc. 767). Jednakże zabytek 
oznaczony literą c (nr inw. 11127/11) różni się od po-
zostałych sprzączek, ponieważ zawiera żelazny kolec.

Zestawiając wyniki badań nawet tej niewielkiej 
grupy skórzanych artefaktów z zachowanymi sprzącz-
kami, możemy spróbować postawić tezę, że wszystkie 

sprzączki koliste, o kolistym przekroju poprzecznym 
ramy, są wykonane z żelaza. Sprzączki o bardziej roz-
budowanych i finezyjnych kształtach natomiast zosta-
ły odlane ze stopu cyny i ołowiu, co jest korzystniej-
sze technologicznie. Łatwiej bowiem wykonać formę 
odlewniczą o nieregularnym kształcie niż wykuwać 
taką samą postać ze zdecydowanie twardszego żelaza. 
Jednocześnie niemała twardość żelaza spowodowała 
zastosowanie go jako materiału do przygotowania kol-
ców, także w sprzączkach cynowo-ołowianych.

Ryc. 742. Obraz makroskopowy skór zdobionych liniowym i kolistym ornamentem. Fot. B. Miazga

Fig. 742. Macroscopic view of leather decorated with linear and circular ornaments. Phot. B. Miazga
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Ryc. 743. Zdjęcia zabytków skórzanych: nr inw. 8326/11 – zdobienie lepiej widoczne na skutek większego kontrastu mokrej 
skóry do złotych kropek; nr inw. 2733/11 – skóra wysuszona, złociste zdobienie przy krawędzi przyszwy jest prawie 

niezauważalne. Fot. B. Miazga

Fig. 743. Leather artefacts: inv. no. 8326/11 – decoration well visible, since the golden dots adhered to wet leather; 
inv. no. 2733/11 – leather dried out, golden ornament at the edge of the upper is almost invisible. 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 744. Wyniki badań rentge-
nofluorescencyjnych zabytków 

skórzanych zdobionych złocistą 
dekoracją: część 1 – porównanie 

widm energetycznych XRF dla 
siedmiu zabytków. Fot. B. Miazga

Fig. 744. Results of XRF analysis 
of artefacts decorated with gold 

ornaments: comparison between 
XRF energy spectra of seven items 

– part 1. Phot. B. Miazga
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Ryc. 745. Wyniki badań rentgenofluorescencyj-
nych zabytków skórzanych zdobionych złocistą 
dekoracją: część 2 – porównanie widm 
energetycznych XRF dla siedmiu zabytków. 
Fot. B. Miazga

Fig. 745. Results of XRF analysis of artefacts deco-
rated with gold ornaments: comparison between 
XRF energy spectra of seven items – part 2. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 746. Obraz makroskopowy fragmentu skóry (nr inw. 2470/11) zdobionego żółtymi kropkami. Fot. B. Miazga

Fig. 746. Macroscopic view of leather fragment, inv. no. 2470/11, decorated with yellow dots. Phot. B. Miazga

Ryc. 747. Wyniki badań rentgenofluorescencyjnych fragmentu skóry (nr inw. 2470/11) zdobionego żółtawą dekoracją: 
porównanie widm energetycznych XRF dla sześciu wybranych obszarów zdobionych. Fot. B. Miazga

Fig. 747. Results of XRF analysis of leather fragment, inv. no. 2470/11, decorated with yellowish ornament: 
comparison between XRF energy spectra of six selected decorated areas. Phot. B. Miazga
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Ryc. 748. Obraz makroskopowy skórzanej pochwy z zachowanymi srebrzystymi dekoracjami (nr inw. 4056/11). Fot. B. Miazga

Fig. 748. Macroscopic view of leather scabbard with silver-coloured decorations, inv. no. 4056/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 749. Wyniki badań rentgenofluorescencyjnych skórzanej pochewki (nr inw. 4056/11) zdobionej srebrzystymi paskami: 
porównanie widm energetycznych XRF dla sześciu obszarów malowanych. Fot. B. Miazga

Fig. 749. Results of XRF analysis of a leather scabbard, inv no. 4056/11, decorated with silver-coloured stripes: comparison 
between energy spectra of six painted areas. Phot. B. Miazga
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Ryc. 750. Obraz makroskopowy skórzanego paska z ćwiekami (nr inw. 8694/11). Fot. B. Miazga

Fig. 750. Macroscopic view of studded leather belt, inv. no. 8694/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 751. Wyniki badań rentgenofluorescencyjnych skórzanego paska (nr inw. 8694/11) zdobionego srebrzystymi ćwiekami: 
porównanie widm energetycznych XRF dla siedmiu wybranych aplikacji. Fot. B. Miazga

Fig. 751. Results of XRF analysis of leather belt, inv. no. 8694/11, decorated with silver-coloured studs: comparison between 
XRF energy spectra of seven selected applications. Phot. B. Miazga
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Ryc. 752. Obraz makroskopowy skórzanej sakiewki (nr inw. 10948/11) zdobionej metalowymi ćwiekami w kolorze 
srebrzystoszarym. Fot. B. Miazga

Fig. 752. Macroscopic view of leather purse, inv. no. 10948/11, decorated with silver-grey metal studs. Phot. B. Miazga

Ryc. 753. Wyniki badań rentgenofluorescencyjnych skórzanej sakiewki (nr inw. 10948/11) zdobionej srebrzystoszarymi 
ćwiekami: porównanie widm energetycznych XRF dla sześciu wybranych ćwieków. Fot. B. Miazga

Fig. 753. Results of XRF analysis of leather purse, inv. no. 10948/11, decorated with silver-gray studs: comparison between 
XRF energy spectra of six selected studs. Phot. B. Miazga
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Ryc. 754. Obraz makroskopowy fragmentu skóry (nr inw. 6005/11) zdobionej metalowymi ćwiekami w kolorze 
srebrzystoszarym. Fot. B. Miazga

Fig. 754. Macroscopic view of leather fragment (inv. no. 6005/11) decorated with silver-grey metal studs. Phot. B. Miazga

Ryc. 755. Wyniki badań rentgenofluore-
scencyjnych skórzanego zabytku (nr inw. 

6005/11) zdobionego srebrzystymi ćwieka-
mi: porównanie widm energetycznych XRF 

dla siedmiu wybranych aplikacji. 
Fot. B. Miazga

Fig. 755. Results of XRF analysis of leather 
artefact, inv. no. 6005/11, decorated with 

silver-coloured studs: comparison between 
XRF energy spectra of seven selected appli-

cations. Phot. B. Miazga

Ryc. 756. Obraz makroskopowy fragmentów paska zdobionych metalowymi ćwiekami (nr inw. 862/11). Fot. B. Miazga

Fig. 756. Macroscopic view of belt fragments, inv. no. 862/11, decorated with metal studs. Phot. B. Miazga
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Ryc. 757. Obraz makroskopowy skórzanego pasa zdobionego metalowymi aplikacjami (nr inw. 11249/11). Fot. B. Miazga

Fig. 757. Macroscopic view of leather belt, inv. no. 11249/11, decorated with metal applications. Phot. B. Miazga

Ryc. 758. Wyniki badań rentgenofluorescen-
cyjnych aplikacji ze skórzanego pasa (nr inw. 
11249/11). Porównanie widm energetycz-
nych XRF dla sześciu wybranych aplikacji 
(półsfer: analizy nr 2, 3 i 5 oraz blaszek: 
analizy nr 1, 4 i 6). Fot. B. Miazga

Fig. 758. Results of XRF analysis of appli-
cations on leather belt, inv. no. 11249/11. 
Comparison between XRF energy spectra of 
six selected applications (metal hemispheres: 
analyses no. 2, 3 and 5; metal plates: analyses 
no. 1, 4 and 6). Phot. B. Miazga

Ryc. 759. Wyniki badań rentgenofluorescen-
cyjnych skórzanego pasa (nr inw. 11249/11) 
zdobionego aplikacjami: porównanie widm 
energetycznych XRF dla sześciu wybranych 
nitów. Fot. B. Miazga

Fig. 759. Results of XRF analysis of leather 
belt, inv. no. 11249/11, decorated with 
applicatons: comparison between XRF ener-
gy spectra of six selected rivets. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 760. Wyniki badań rentgenofluorescen-
cyjnych skórzanego pasa (nr inw. 11249/11) 
zdobionego aplikacjami: porównanie widm 

energetycznych XRF skuwki (linia 
niebieska) oraz okucia końca pasa 

(linia czerwona). Fot. B. Miazga

Fig. 760. Results of XRF analysis of leather 
belt, inv. no. 11249/11, decorated with ap-

plications: comparison between XRF energy 
spectra of buckle plate (blue line) and strap 

end (red line). Phot. B. Miazga

Ryc. 761. Obraz 
makroskopowy fragmentu 

skórzanego przedmiotu 
ze złocistą aplikacją 

(nr inw. 155/11). 
Fot. B. Miazga

Fig. 761. Macroscopic 
view of leather artefact 

with golden application, 
inv. no. 155/11.

 Phot. B. Miazga

Ryc. 762. Obraz makroskopowy skórzanego paska zdobionego metalowymi aplikacjami w kolorze złocistym (nr inw. 4308/11). 
Fot. B. Miazga

Fig. 762. Macroscopic view of leather belt, inv. no. 4308/11, decorated with gold-coloured metal applications. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 763. Obraz XRF rdzenia i powłoki 
na aplikacji dekorującej fragment zabytku 
nr inw. 4308/11. Fot. B. Miazga

Fig. 763. XRF picture of application core 
and coating on artefact, inv. no. 4308/11. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 764. Wybrane fragmenty obuwia 
z zachowanymi żelaznymi sprzączkami: 
a – nr inw. 3648/11; b – nr inw. 3815/11;
c – nr inw. 9762/11; d – nr inw. 8410/11;
 e – nr inw 3137/11. Fot. B. Miazga

Fig. 764. Selected footwear fragments with 
preserved iron buckles: a – inv. no. 3648/11; 
b – inv. no. 3815/11; c – inv. no. 9762/11; 
d – inv. no. 8410/11; e – inv. no. 3137/11. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 765. Widma XRF wybranych żelaznych 
sprzączek, najsilniejsze sygnały analityczne 

pochodzą od żelaza (rejon 6–7,5 keV). 
Fot. B. Miazga

Fig. 765. XRF spectra of selected iron 
buckles. Strongest analytical signals are 
characteristic of iron (range 6-7,5 keV). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 766. Fragmenty skórzanych zabytków ze sprzączkami cynowo-ołowianymi: a – nr 11170/11; b – nr inw. 7250/11; 
c – nr inw. 11127/11. Fot. B. Miazga

Fig. 766. Fragments of leather artefacts with tin-led buckles: a – inv. no. 11170/11; b – inv. no. 7250/11; c – inv. no. 11127/11. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 767. Widma energetyczne XRF 
sprzączek wykonanych ze stopu cyny 

i ołowiu (pewter), przedstawionych na 
ryc. 766. Fot. B. Miazga

Fig. 767. XRF energy spectra of buckles 
made of tin-led alloy (pewter) shown on 

Fig. 766. Phot. B. Miazga
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d. Wnioski

Zdobione zabytki skórzane, pochodzące z badań 
średniowiecznego miasta, są dobrym przykładem 
ukazującym różnorodność technik rzemieślniczych 
stosowanych do podnoszenia walorów estetycznych 
gotowych wyrobów skórzanych. Zdobienia były wy-
konywane na licznych przedmiotach skórzanych, nie 
tylko stanowiących elementy stroju, ale także na księ-
gach, skrzyneczkach, meblach i innych. Jednak w toku 
badań archeologicznych rzadko są odnajdywane kom-
pletne przedmioty, najczęściej eksplorowane są liczne 
fragmenty, często trudne do identyfikacji. Wykonane 
badania spektralne oraz obserwacje mikroskopowe 
dekorowanych przedmiotów potwierdziły duży wybór 
materiałów zdobniczych (farb o metalicznym połysku, 
różnokolorowych pigmentów, aplikacji wykonanych 
z różnych stopów metali), a także technik zdobienia 
wyrobów skórzanych (malowanie farbami, nakładanie 

cienkich blaszek metali, nanoszenie aplikacji meta-
lowych). I choć udział zdobionych przedmiotów skó-
rzanych w ich całkowitej liczbie jest niewielki (0,7‰ 
- przebadano 40 egzemplarzy z pozyskanych 53512 
fragmentów skór), to są one ważnym dowodem po-
twierdzającym wysoki poziom średniowiecznych wro-
cławskich rzemieślników oraz takiż status ekonomicz-
ny mieszkańców miasta. Najliczniejszą bowiem grupę 
stanowiły złocone fragmenty skór (14 zabytków), po-
dobna była liczba artefaktów dekorowanych cyną, oło-
wiem i ich stopami; 5 przedmiotów rozpoznano jako 
zdobione stopami miedzi, a dla 9 zabytków ustalono, że 
surowcem użytym do wykonania elementów dołączo-
nych do skór (głównie sprzączek) było żelazo (ryc. 768).

Beata Miazga

Ryc. 768. Udział surowców stosowanych do dekorowania skórzanych przedmiotów pozyskanych z badań 
na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Oprac. B. Miazga

Fig. 768. Materials used to decorate leather items from the excavations at the Nowy Targ square in Wrocław. 
Developed by B. Miazga
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Przekazane mi do oznaczenia gatunkowego i oceny 
jakościowej zabytki skórzane pochodziły z siedmiu faz 
(I, II, III, V, VI, VII i VIII), wyznaczonych dla kolejnych 
historycznych okresów funkcjonowania placu Nowy 
Targ we Wrocławiu. Gatunkowe pochodzenie surowca 
skórzanego oznaczono przy użyciu mikroskopu stereo-
skopowego SZ × 9 Olympus (SZX-TR-30) w powięk-
szeniu 16–20-krotnym, na podstawie trzech cech tak-
sonomicznych skór wyprawionych, którymi są: deseń 
lica, układ i sposób rozmieszczenia na licu otworów 
włosowych oraz grubość i struktura splotów pęczków 
włókien kolagenowych mizdry na przekroju skóry i na 
wewnętrznej – odmizdrowej jej powierzchni. Z ogól-
nej liczby 1136 egzemplarzy oznaczono 926 fragmen-
tów (81,51%). Nie oznaczono 210 (18,49%) zabytków; 
w przypadku 132 (11,62%) egzemplarzy przyczyną był 
daleko posunięty proces degradacji cech taksonomicz-
nych licowej powierzchni, a w przypadku 78 szczątków 
skór doszło do całkowitego rozdwojenia surowca i za-
chowała się wyłącznie jego warstwa mizdrowa.

Zabytki gatunkowo zidentyfikowane były frag-
mentami głównie wyprawionych skór bydlęcych (475 
egzemplarzy – 41,82%, w tym 81 fragmentów skóry 
cielęcej – 7,13%). W mniejszej liczbie reprezentowane 
były skóry małych przeżuwaczy (365 – 32,13%), wśród 
których 151 pochodziło z powłoki kóz (13,29%), w tym 
4 z powłoki koźląt (0,35%), a 112 skór było fragmen-
tami skór owczych (9,86%), w tym 4 skór jagnięcych 
(0,33%). Pozostałe zabytki z tej grupy surowca, z zatar-
tym deseniem lica lub niewyraźnymi śladami po otwo-
rach włosowych, zaklasyfikowano jako kozie lub owcze 
(102 skóry – 8,97%, w tym 18 koźlęcych lub jagnięcych 
– 1,58%). Wśród szczątków surowca skórzanego zwie-
rząt domowych znalazły się 3 fragmenty skóry świni 
(0,26%), należy tu jednak zaznaczyć, że pochodzenie 
tych szczątków z powłoki dzika można uznać za rów-
nie prawdopodobne. Do wykonania pozostałych 87 
zabytków użyto skór zwierząt dziko żyjących. W tej 
partii materiału znalazły się zabytki ze skór zwierząt 

z rodziny jeleniowatych (85 –7,48%), 1 fragment 
skóry lisa i 1 fragment powłoki bobra. Stan zachowa-
nia cech taksonomicznych powierzchni licowej 28 
zabytków ze skór zwierząt jeleniowatych pozwalał na 
bardziej szczegółowe oznaczenie surowca. Znalazły 
się tu skóry jelenia lub łosia (18 egzemplarzy, w tym 2 
szczątki skóry jelonka, prawdopodobnie wyprawione 
z włosem), oraz 8 fragmentów skóry sarny (w tym 2 
fragmenty skóry wyprawionej z włosem).

Analiza otrzymanych wyników oznaczenia ga-
tunków surowca z uwzględnieniem chronologicznych 
okresów funkcjonowania placu Nowy Targ pozwalała 
zauważyć różnice w doborze gatunków skór w kolej-
nych fazach, zwłaszcza dotyczących częstotliwości 
udziału skór bydlęcych w relacji do skór małych prze-
żuwaczy i zwierząt jeleniowatych. Odsetek udziału 
surowca bydlęcego osiągał najwyższe wartości w okre-
sie przyspieszenia na przełomie XII i XIII w. (faza II; 
53,59%), w późnym średniowieczu (XIV/XV w. – faza 
VII; 50,89%) i w okresie od XV w. i czasach później-
szych (schyłek średniowiecza, nowożytność – faza 
VIII; 54,17%). Odsetek skór bydlęcych najniższe war-
tości przyjmował wśród zabytków odkrytych na terenie 
jednostek stratygraficznych związanych historycznie 
z fazą III (XIII w.; 33,33%) i z jednostek stratygraficz-
nych związanych z fazą V (2. poł. XIII – początek XIV w.; 
33,2%). W pierwszym z wymienionych okresów od-
notowano zbliżony do udziału skór bydlęcych odsetek 
skór małych przeżuwaczy (32,26%) i stosunkowo duży 
odsetek surowca ze zwierząt jeleniowatych (10,39%). W 
materiale z 2. poł. XIII – początku XIV w. odsetek skór 
małych przeżuwaczy wynosił 43,36%, a udział surowca 
ze zwierząt jeleniowatych wynosił 7,42% i był zbliżony 
do wartości przeciętnej dla całego zbioru otrzymanych 
do oceny zabytków.

Powodów zaistnienia wspomnianych różnic w do- 
borze surowca skórzanego w wytwórczości skórniczej 
w poszczególnych przedziałach wiekowych można 
upatrywać zarówno w możliwościach dostępu do su-
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rowca skórzanego różnych gatunków zwierząt, jak 
i np. w składzie asortymentów przedmiotów skórza-
nych w materiale z poszczególnych faz. Pierwszą z wy-
mienionych przyczyn można by próbować analizować, 
zestawiając wyniki badań szczątków szkieletowych 
odkrytych na terenie jednostek stratygraficznych dato-
wanych podobnie do tych, z których pochodzą przeba-
dane zabytki skórzane. Podjęłam próbę poszukiwania 
przyczyny zaistniałych różnic w procentowym skła-
dzie asortymentów przedmiotów w zbiorach zabytków 
z poszczególnych faz.

W zbiorze udostępnionych do oceny przedmiotów 
skórzanych wyróżniono następujące podzbiory:

1. elementy wierzchów obuwia (340 fragmentów),
2. elementy spodów obuwia (219 fragmentów),
3. przedmioty galanteryjne podzielone na:
– pochwy miecza (19 fragmentów),
– pochewki noży (27),
– paski, sakiewki (57 fragmentów),
– inne (18 fragmentów, piłki, rękawice, fragment 

kaftana).
Następne wydzielone grupy szczątków stanowiły 

zbiory odpadów poprodukcyjnych, w postaci tzw. od-
padów surowych (134), czyli partii materiału porzuco-
nych po rozkroju całych skór, oraz odpadów wtórnych 
(226), czyli fragmentów skór z rozkroju i prób ponow-
nego wykorzystania dobrze zachowanych partii skóry 
ze zniszczonych przedmiotów. Pozostałe przebadane 
skóry (97) stanowiły fragmenty i strzępy niezidentyfi-
kowanych przedmiotów.

Załączniki:
1. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza I
2. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza II
3. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza III
4. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza V
5. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza VI
6. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza VII
7. Wynik ekspertyzy zabytków skórzanych – faza VIII
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