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Rozwój rzemiosła miejskiego w średniowieczu stanowi problem badawczy 
podejmowany zarówno w studiach historycznych, jak i archeologicznych. 
Jednakże w ostatnich dekadach obserwuje się wzrost znaczenia dynamicznie 
powiększających się zasobów źródeł wykopaliskowych, traktowanych równo-
rzędnie z przekazami pisanymi. Jest to szczególnie istotne wobec stopniowego 
wyczerpywania się możliwości interpretacyjnych źródeł narracyjnych. Autorka 
prezentuje stanowisko, że najlepsze efekty przynoszą studia komplementarne, 
uwzględniające ogół danych zawartych w przekazach pisanych, ikonografii, 
kartografii i uzyskanych w wyniku analizy przedmiotów wykopaliskowych. 
Historyczne prace nad rzemiosłem średniowiecznym koncentrują się głów-
nie na analizie dokumentów związanych z cechami rzemieślniczymi – infor-
macjach o ich wewnętrznej strukturze, sposobie organizacji, statutach, życiu 
społecznym i religijnym członków. W studiach archeologicznych, bazujących 
na źródłach zwanych niekiedy „bezpośrednimi”, możliwe jest podejmowa-
nie problematyki lokalizacji miejsc wytwórczości w obrębie miasta, wyposa-
żenia pracowni i warsztatów w narzędzia, przybory i urządzenia niezbędne  
w procesie wytwórczym, wielkości i jakości produkcji, asortymentu wyrobów, 
rodzaju i gatunku wykorzystywanego surowca oraz, co niezwykle istotne, dy-
namiki zmian tych elementów dokonujących się na przestrzeni kilku stuleci 
pod wpływem nabywanych doświadczeń, potrzeb rynków zewnętrznych i lo-
kalnych, koniunktury na określone towary, zmieniającej się mody i upodobań, 
a także relacji międzyrynkowych. Świetnych danych do podjęcia problematyki 
przemian w wytwórczości skórzanej dostarcza ikonografia kostiumologiczna.  
W dotychczasowych rozważaniach nad kulturą materialną średniowiecza  
w Polsce już były podejmowane udane próby spożytkowania tej dziedziny hi-
storii sztuki w studiach nad różnymi kategoriami zabytków archeologicznych. 
Ogromnie przydatne w rekonstrukcji życia codziennego są przedstawienia 
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pracy rzemieślników, pozwalające na obiektywizację wnioskowania opartego 
na wynikach badań archeologicznych i etnograficznych. Skórnictwo – wytwór-
czość opierającą się na przetwarzaniu (garbowanej) skóry zwierzęcej, która była 
podstawowym surowcem w szewstwie, kuśnierstwie, rymarstwie, siodlarstwie, 
kaletnictwie, rękawicznictwie, miechownictwie i materiałem uzupełniającym 
w wielu innych branżach wytwórczych, należy niewątpliwie uznać za jedną  
z lepiej rozpoznanych archeologicznie dziedzin produkcji średniowiecznej na 
Pomorzu. Od ponad pół wieku prowadzone są zaawansowane badania nad wie-
lotysięcznymi kolekcjami przedmiotów skórzanych z badań wykopaliskowych 
w Gdańsku, Kołobrzegu, Wolinie i Szczecinie.

Omawiana monografia, przygotowana przez Annę B. Kowalską, wprowa-
dza do obiegu naukowego niepublikowane dotąd zabytki skórzane z północ-
no-wschodniej części średniowiecznego Szczecina – Dzielnicy Chyżyńskiej 
(Kessin), które wzbogacają opublikowaną dotychczas bazę źródłową, ułatwiają 
uchwycenie tendencji rozwojowych rzemiosła oraz uzupełniają dane histo-
ryczne rzucające bardzo słabe światło na realizację procesów produkcyjnych. 
Publikacja jest kontynuacją prac zapoczątkowanych studiami nad materiałami  
z warstw datowanych na wczesne średniowiecze, które pochodzą z tego samego, 
północno-wschodniego rejonu miasta. Wytwórczość skórzana w polokacyjnym 
Szczecinie nie była dotąd przedmiotem odrębnych studiów, więc w naturalny 
sposób treść książki powiązana jest z problematyką potencjału poznawczego 
przedmiotów wydobywanych z warstw związanych z miastem lokacyjnym,  
w tym z zagadnieniami zmian w organizacji rzemiosła, jego rozdrobnienia  
i postępującej specjalizacji, identyfikacji oraz czasu i tempa pojawiania się no-
wych technologii wytwórczych, a także nowego asortymentu wyrobów.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów i jest wydana w pełni w dwóch ję-
zykach – polskim i angielskim. Część wstępna zawiera przedstawienie podstaw 
źródłowych dotyczących omawianego obszaru miasta w okresie lokacyjnym,  
a także podsumowanie kierunków badań nad skórnictwem średniowiecznym 
w Polsce. W kolejnych rozdziałach jest zamieszczona analiza źródeł arche-
ologicznych – wyrobów (rozdział III) i pozostałości po produkcji skórniczej 
(rozdział IV) pochodzących ze średniowiecznych nawarstwień kulturowych. 
Rozdział V poświęcony jest podsumowaniu badań historycznych w zakresie 
średniowiecznych rzemiosł szczecińskich, ze szczególnym uwzględnieniem rze-
miosła skórniczego, począwszy od pozyskania i przygotowania surowca, aż po 
warsztaty skórnicze, z włączeniem w ten nurt wyników badań archeologicznych 
i ikonograficznych. W dalszej części pracy omówione zostały tradycje i zmiany  
w obuwnictwie – najpełniej reprezentowanym w źródłach archeologicznych 
– pomiędzy X a XV wiekiem. W następnym rozdziale są opisane zmiany skó-
rzanych elementów związanych z odzieżą średniowieczną w świetle źródeł 
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archeologicznych i ikonograficznych. W podsumowaniu (rozdział VII) autorka 
stara się wytyczyć kierunki dalszych badań nad średniowiecznym skórnictwem  
w ujęciu archeologii i analiz interdyscyplinarnych, zarówno w wymiarze szcze-
cińskim, jak też szerszym, obejmującym okołobałtycką strefę kulturową oraz 
modę z uwypukleniem trendów ogólnych i regionalnych. Opracowanie uzu-
pełnia bogata część ilustracyjna, wyniki analiz zoologicznych źródeł archeolo-
gicznych oraz katalog, który znajduje się na dołączonym nośniku optycznym.
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