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A n n a  B o g u m i ł a  K o w a l s k a

Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego 
wolinian w okresie nowożytnym

a contribution to the knowledge of children’s leather shoes  
from Wolin in the post-medieval period

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. X: 2013, z. 1: Archeologia, s. 307-315
ISSN 0076-5236

Skórzane obuwie z okresu nowożytnego stosunkowo rzadko jest przedmio-
tem opracowań archeologicznych, chociaż w ostatnich latach zainteresowanie 
tą kategorią źródeł w polskim piśmiennictwie wyraźnie wzrasta1. Przyczynkiem 
do znajomości obuwia dziecięcego z czasów nowożytnych jest przypadkowe 
znalezisko z Wolina. Okrycia dokonała Pani Agnieszka Kołosowska-Gawron 
latem 2012 roku podczas spaceru wzdłuż wykopu pod instalację energetyczną 
na terenie Starego Miasta. Obuwie dostarczone do Muzeum Narodowego  
w Szczecinie w chwili odkrycia zachowane było prawie w całości, przy czym 
po usunięciu ziemi, wraz z którą zostało przyniesione rozpadło się na kilka 
części (ryc. 1).

Całe obuwie ma długość 13,5 cm. Część spodnia składa się z obcasa, podpo-
deszwy, podeszwy i fragm. pasa. Do części wierzchniej należy: przyszwa, dwa 
obrzeża i zapiętek.
1. Obcas – jest to element spodu obuwia umieszczany pod tylną częścią, na 
której opiera się pięta. Wykonany został ze składek skórzanych (zachowały się 
dwie) łączonych za pomocą drewnianych szpilek wbijanych nieregularnie po 
obwodzie obcasa oraz w części środkowej. Wydaje się, że z całej jego konstruk-
cji nie zachowała się jedynie składka zewnętrzna (wierzchnik), bezpośrednio 
stykająca się z podłożem, o czym świadczą końcówki szpilek, nieznacznie tylko 
wystające nad powierzchnię składki środkowej (ryc. 2–3).
2. Podeszwa – jest to element obuwia bezpośrednio stykający się z podłożem2. 
W tym przypadku zachowały się dwie części – zaokrąglona łagodnie pięta  
i fragm. śródstopia, które łączone były w połowie długości obcasa. Końcówki 

1 Zestawienie literatury na ten temat patrz zbiorczo: Kowalska 2013.
2 W przypadku obuwia średniowiecznego także ze stopą.
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części podeszwy były krojone pod skosem, tak aby po zetknięciu nie tworzyły 
„garbu” utrudniającego chodzenie. W części śródstopia zachowały się otwory po 
drewnianych szpilkach, którymi do podeszwy mocowano obcas. Nie znaleziono 
przedniej części podeszwy – noska (ryc. 5).
3. Pas – jest to część łącząca podpodeszwę z wierzchem obuwia w postaci pa-
ska elastycznej skóry, w charakterystyczny sposób pofałdowanego. Zachował 
się jedynie fragm. otaczający piętę ze śladami po doszywaniu cholewki oraz 
otworami po drewnianych szpilkach mocujących obcas i integrujacych całą 
konstrukcję spodu (ryc. 6).
4. Podpodeszwa – jest częścią wielowarstwowego spodu, do której przyszywa-
na była górna część obuwia. Wokół niej widoczne są ślady doszywania do pasa 
ściegiem widocznym tylko w krawędzi skóry i duże nieregularnie rozmieszczo-
ne otwory po łączeniu z podeszwą ściegiem dwuigłowym. Widoczne są także 
(nieliczne) otwory po szpilkach mocujących obcas oraz podeszwę. Na stronie 
spodniej natomiast zachowały się niewielkie fragm. nici łączących pas z podpo-
deszwą w charakterystyczny sposób skrzyżowane. Nie zachowała się wyściółka 
umieszczana wewnątrz obuwia, aby było ono wygodne i ciepłe (ryc. 4, 7).
5. Przyszwa – jest to przednia część wieloczłonowego wierzchu zakrywająca 
całą przednią część stopy i ewentualnie fragm. podbicia stopy. Mniej więcej  
w połowie stopy (śródstopiu) łączona była z cholewką – tylną częścią wierzchu. 
Przyszwa omawianego obuwia jest uszkodzona – brakuje noska. Zachowane 
ślady pozwalają przypuszczać, że uszkodzony nosek zastąpiono nowym, doszy-
tym, który także po pewnym okresie użytkowania uległ zniszczeniu. Wolińska 
przyszwa ma wyraźnie wyodrębniony dwoma elipsowatymi wycięciami język 
(rozerwany w górnej części). Język jest tym elementem, na którym znajdowało 
się wiązanie lub sprzączka przymocowana do cholewki (kwaterek obłożyny).  
W tym przypadku cholewka nie zachowała się, ale o tym, że była dwuczęściowa 
świadczą ślady szycia zachowane na zapiętku (ryc. 8 i 9).
6. Zapiętek – jest to element wierzchu przyszywany od strony wewnętrznej, 
otaczający piętę, którego zadaniem było usztywnienie i wzmocnienie tylnej 
części obuwia. W części środkowej zapiętka widoczne są dwie linie po szyciu – 
doszywaniu kwaterek obłożyny (cholewki) (ryc. 10).
7. Obrzeża – są to paski skóry wszywane od wewnątrz, wzmacniające boki 
przyszwy od palców do śródstopia. Podszywane były ściegiem nie przechodzą-
cym na lico skóry. Krzyżowały się na wysokości palców. Przyszywane były do 
podpodeszwy (ryc. 9).

Obuwie znalezione w Wolinie zalicza się to form niskich, zapinanych lub 
wiązanych na wysokości przegubu, na języku. Nie zachowała się część tylna 
(obłożyna) dlatego sposób zamykania pozostaje nieznany. Ze względu na rozbu-
dowany sposób konstrukcji i obecność wielowarstwowego, skórzanego obcasa 
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można je datować najwcześniej na ostatnią ćwierć XVI stulecia, a najpewniej na 
XVII lub XVIII stulecie. Tego typu wierzchy obuwia niskiego – przyszwa z dwu-
dzielną obłożyną i wstawkami wzmacniającymi – stosowane były stosunkowo 
długo (XVI–XVIII wiek), przy czym we wczesnym okresie doszywane były do 
płaskiego spodu, bez obcasa, ewentualnie z zelówką. Obuwie tego typu kon-
strukcyjnego, tzw. półbuty (Blusiewicz 2009, 64 n.), wiązane na podbiciu stopy, 
noszone było powszechnie już w 2. połowie XVI wieku. Od ok. połowy XVII 
do końca XVIII stulecia paski krzyżujące się na podbiciu zapinano na ozdobne 
klamerki. Znalezisko wolińskie ze względu na brak obłożyny, a tym samym 
śladów zamykania, należy datować szeroko na schyłek XVI–XVIII wiek.
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Ryc. 1. Stan zachowania obuwia po oczyszczeniu. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 1. State of preservation of shoe after cleaning. Photo A. B. Kowalska

Ryc. 2. Środkowa i zewnętrzna składka obcasa z drewnianymi szpilkami. Fot. A .B. Kowalska
Fig. 2. Inner and outer part of the heel with wooden pins. Photo A .B. Kowalska
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Ryc. 3. Fragment pasa obuwniczego z części piętowej. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 3. Fragment of a shoe band from the heel part. Photo A. B. Kowalska

Ryc. 4. Podeszwa wewnętrzna. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 4. Insole. Photo A. B. Kowalska



312

Ryc. 5. Podeszwa zewnętrzna złożona z dwóch części. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 5. Outsole composed of two parts. Photo A. B. Kowalska

Fot. 6. Podeszwa zewnętrzna z pasem obuwniczym. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 6. Outsole with a shoe band. Photo A. B. Kowalska
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Fot. 7. Konstrukcja spodu obuwia. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 7. Construction of a shoe bottom. Photo A. B. Kowalska

Fot. 8. Przyszwa, strona zewnętrzna. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 8. Vamp, outer side. Photo A. B. Kowalska
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Fot. 9. Przyszwa, strona wewnętrzna z zachowanymi obrzeżami. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 9. Vamp, inner side with preserved margins. Photo A .B. Kowalska

Fot. 10. Zapiętek ze śladami po doszywaniu kwaterek obłożyny. Fot. A. B. Kowalska
Fig. 10. Heel stiffener with traces of quarters’ sewing. Photo A. B. Kowalska
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