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In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta
Konferencja naukowa

Trudno wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez przedmiotów
wykonanych z tworzyw sztucznych, wszechobecnych i niezastąpionych w każdej niemal dziedzinie. Przez długie wieki rolę takiego uniwersalnego surowca
spełniała odpowiednio przetworzona skóra zwierząt dzikich i hodowlanych.
Problematyce skórnictwa poświęcono już wiele prac o charakterze ogólnym
i szczegółowym. Tę dziedzinę wytwórczości można z pewnością uznać za jedną
z lepiej rozpoznanych archeologicznie gałęzi wytwórczości średniowiecznej
dzięki zaawansowanym studiom kilku pokoleń badaczy. Od ponad pół wieku prowadzone są zaawansowane badania nad wielotysięcznymi kolekcjami
przedmiotów skórzanych z badań wykopaliskowych w Gdańsku, Kołobrzegu,
Wolinie i Szczecinie. Cechą wspólną pomorskich opracowań jest kompleksowa
prezentacja źródeł, podporządkowana nie tylko ukazaniu asortymentu wyrobów gotowych, ale też uchwyceniu reguł rządzących rozwojem wytwórczości
skórzanej. Dzięki tym badaniom utworzona została solidna podstawa źródłowa
umożliwiająca podejmowanie szczegółowych kwestii społecznych, socjotopograficznych, demograficznych i gospodarczych. Nie od dziś wiadomo, że im
więcej wiemy na dany temat, tym wiemy mniej. Tak jest również w przypadku
wytwórczości skórzanej, dobrze rozpoznanej i udokumentowanej, a jednak
wciąż budzącej ciekawość i chęć jeszcze dokładniejszego poznania. Wyjątkowe walory skóry pozwalają archeologom, nawet po wielu stuleciach zalegania
przedmiotów w ziemi, na podejmowanie coraz bardziej szczegółowych studiów
nad różnymi aspektami życia codziennego. Służy temu niewątpliwie stały
i wyjątkowo obfity przyrost bazy źródłowej, a także wzrost zainteresowania tą
kategorią źródeł. Najważniejsza jednak na obecnym etapie badań wydaje się
integracja różnych środowisk naukowych i wspólne podejmowanie tematyki
szeroko pojętego skórnictwa. Archeolodzy często sięgają po różne źródła: his
toryczne, ikonograficzne, etnograficzne czy kartograficzne, aby jak najpełniej
zinterpretować nieme ze swej natury źródła wykopaliskowe i odpowiednio
osadzić je w dawnej rzeczywistości. Czy podobne zainteresowanie budzą wyniki studiów archeologicznych w naukach pokrewnych? Temu między innymi
zagadnieniu poświęcona była druga już konferencja z cyklu In gremio – in praxi,

467

która odbyła się w dniach 12–13 grudnia 2013 roku w Muzeum Narodowym
w Szczecinie.
Spotkanie podzielone było na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich był
poświęcony omówieniu zasobów archiwalnych do badań nad rzemiosłami
pomorskimi w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. W drugiej
części podjęto problematykę garbarstwa, gatunków zwierząt wykorzystywanych
w średniowiecznym skórnictwie oraz konserwacji i rekonstrukcji przedmiotów
skórzanych, a także łączonych skórzano-tekstylnych. W kolejnym bloku tematycznym przedstawiono najnowsze znaleziska archeologiczne z lokacyjnego
Kołobrzegu. W czwartej części konferencji uczestnicy zapoznali się ze skórzanymi dodatkami do strojów i ubrań w średniowieczu i czasach nowożytnych.
Przedstawiono również współczesne pomorskie warsztaty skórzane.
Bezpośrednim impulsem do zorganizowania drugiej już konferencji pod
hasłem In gremio – in praxi1 była publikacja wyników prac nad późnośredniowiecznym skórnictwem w Szczecinie. To archeologiczne ujęcie wsparte zostało
omówieniem źródeł historycznych i ikonograficznych, a także zoologicznych.
Historyczne prace nad średniowiecznymi rzemiosłami skórniczymi koncentrują
się głównie na analizie dokumentów związanych z cechami rzemieślniczymi
– informacjach o ich wewnętrznej strukturze, sposobie organizacji, statutach,
życiu społecznym i religijnym członków. Przed kilku laty problematykę tę,
w ramach sesji In gremio – in praxi, przybliżył profesor Janusz Tandecki. Istotnych
informacji na temat historii szczecińskich rzemiosł w średniowieczu dostarczyć
mogą badania nad archiwaliami, w tym także sfragistyczne. Te kwestie przybliżyli w swoich wystąpieniach Agnieszka Pawłowska z Muzeum Narodowego
w Szczecinie i Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Inne zagadnienia w studiach nad skórnictwem podejmuje archeologia. Na
podstawie źródeł wykopaliskowych możliwe jest podejmowanie problematyki
lokalizacji miejsc wytwórczości w obrębie miasta, wyposażenia konkretnych
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, dynamiki
zmian tych elementów dokonujących się na przestrzeni kilku stuleci pod wpływem nabywanych doświadczeń, potrzeb rynków zewnętrznych i lokalnych,
koniunktury na określone towary, zmieniającej się mody i upodobań, a także
relacji międzyrynkowych. Kwestie te w ostatnich latach szczególnie wyraźnie poruszała Beata Wywrot-Wyszkowska z Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów

1

Pierwsza odbyła się w 2007 roku również w Szczecinie. W roku 2009 ukazała się publikacja materiałów pokonferencyjnych pod redakcją Anny B. Kowalskiej i Beaty Wywrot-Wyszkowskiej pt. In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem (Szczecin).
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Nadbałtyckich IAE PAN, na podstawie źródeł archeologicznych z Kołobrzegu
i Gdańska. Na grudniowej konferencji przedstawiła natomiast rzadko podejmowany w sposób kompleksowy problem wtórnego użycia przedmiotów skórzanych, z reguły odnotowywany przez archeologów w sposób niedostateczny.
Badacze poszukujący analogii do przedmiotów wydobywanych z ziemi lub
usiłujący odtworzyć pełną formę wyrobów zachowanych fragmentarycznie,
albo też zobrazować sposoby użytkowania wybranych, „niemych” z natury
artefaktów wykopaliskowych chętnie sięgają do ikonografii i źródeł historycznych. Ważna jest także identyfikacja przedmiotów skórzanych „odkrywanych”
w źródłach historycznych i ich konfrontacja ze źródłami archeologicznymi.
Podstawą dyskusji na ten temat był wykład historyka, Rafała Simińskiego
z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rozważania na temat skórnictwa we wczesnośredniowiecznym Szczecinie
dowiodły, że wytwórczość ta opierała się na surowcu pozyskiwanym przede
wszystkim ze zwierząt hodowlanych oraz z dużych zwierząt łownych. Sposób
dystrybucji surowych skór oraz system zaopatrywania się w materiał do produkcji to zagadnienia, które trudno rozpatrywać jedynie na podstawie wyników
analiz przeprowadzonych metodami właściwymi archeologii. Wielu cennych,
wspomagających wnioskowanie informacji, przy braku źródeł pisanych, dostarczyły analizy zoologiczne. Dzięki nim możliwe stało się nie tylko określenie
podstawowych danych, takich jak gatunki zwierząt, ale też dodatkowych, dotyczących np. jakości surowca, sposobów garbowania czy warunków przechowywania i transportu skór. Wszystkie kwestie poruszyła w swoim wystąpieniu
Teresa Radek. Bardzo dobrą okazją do podniesienia wiedzy na temat garbowania
skór zwierzęcych był ponadto wykład Krzysztofa Śmiechowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Niezwykle interesujące
okazało się spotkanie z pragmatykiem, zajmującym się w praktyce trudną sztuką
przetwarzania skór zwierzęcych, rekonstruktorem historycznym Cyprianem
Świątkiem.
Świetnym źródłem do podjęcia problematyki przemian w wytwórczości
skórzanej jest ikonografia kostiumologiczna. W dotychczasowych rozważaniach
nad kulturą materialną średniowiecza podejmowane już były udane próby spożytkowania tej dziedziny historii sztuki w studiach nad różnymi kategoriami
zabytków archeologicznych, zwanych też niekiedy „źródłami bezpośrednimi”. Podobnie jak inne zasoby źródeł, również ikonografia kostiumologiczna
ma zróżnicowaną wartość poznawczą i różną przydatność w badaniach nad
poszczególnymi dziedzinami historycznymi. Prawidłowa ocena cech analizowanych przedmiotów wymaga odpowiedniego warsztatu i przygotowania,
dlatego najlepsze efekty można osiągać dzięki zacieśnianiu współpracy między
badaczami wymienionych wcześniej dyscyplin. Na możliwości poznawcze
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w tym zakresie zwróciła ostatnio uwagę Anna Sieradzka, chociaż średniowieczne skórzane dodatki do odzieży odkryte przez archeologów przyciągały
już uwagę kostiumologów (np. Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej, Ireny Turnau, Zdzisławy Wawrzonowskiej, Krystyny Turskiej), jednak zainicjowane już
dawno interakcje pomiędzy archeologami i historykami mody nie zostały do
tej pory w pełni nawiązane. Do wzięcia udziału w konferencji przyjęły zaproszenie Małgorzata Możdżyńska-Nawotka i Diana Jędrysek z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które przedstawiły problem skórzanych dodatków
do odzieży dziecięcej.
Asortyment przedmiotów ze skóry użytkowanych przez szczecińskich mieszczan najpełniej zobrazowały odkrycia wyrobów gotowych, nawet jeśli były one
uszkodzone lub zachowane we fragmentach. Dzięki dużej liczebności zbiorów
poszczególnych kategorii źródeł (przede wszystkim obuwia), stało się możliwe
określenie przemian w ich konstrukcji, stylistyce oraz zdobieniu w ujęciu chronologicznym, od najstarszych do najmłodszych. Wczesnośredniowieczne znaleziska szczecińskie posłużyły ponadto do podjęcia próby określenia momentu
wyodrębnienia się rzemiosła szewskiego z grupy zajęć chałupniczych oraz wskazania kolejnych etapów formowania się szewstwa, od wytwórczości tradycyjnie
wykonywanej w gospodarstwie na potrzeby rodziny, do bardziej rozwiniętej,
oznaczającej wprowadzenie i upowszechnienie innowacji technologicznych
i stylistycznych w ramach produkcji noszącej znamiona umasowienia. Problem
ten przestawiła Anna Bogumiła Kowalska. Ogromnie pomocne w studiach nad
dawnymi technologiami oraz narzędziami używanymi w produkcji skórniczej
są badania etnograficzne. Zasoby szczecińskie z Działu Etnografii Muzeum
Narodowego na obecnym spotkaniu zaprezentowała Iwona Karwowska.
Z punktu widzenia archeologii pozostałościami warsztatów rzemieślniczych
są skupiska odpadów produkcyjnych, którym czasem towarzyszą narzędzia
i przybory niezbędne w określonym sektorze wytwórczości, niekiedy elementy charakterystycznych urządzeń oraz części wyrobów. Znaleziska archeologiczne pozwalają dość precyzyjnie określić kolejne etapy wykonywania wielu
przedmiotów. Bardzo pomocne są przy tym wyniki badań etnograficznych.
Wykopaliska nie dostarczają pełnych informacji na temat wyglądu warsztatów
jako pomieszczeń, w których wykonywana była praca rzemieślnicza, a także średniowiecznych kramów i sklepów, w których dokonywano transakcji
kupna-sprzedaży, zwłaszcza ich wyposażenia w sprzęt i meble. W tych przypadkach możemy posiłkować się wizerunkami utrwalonymi na średniowiecznych obrazach i miniaturach. Z dużym prawdopodobieństwem przekazy ikonograficzne odnieść można właściwie do każdego miasta średniowiecznego.
Jak wyglądały pomorskie warsztaty rzemieślnicze w nie tak odległej przeszłości
przedstawiła Ewa Gwiazdowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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Każdy z wygłoszonych na konferencji referatów wzbudzał ożywioną dyskusję, w której brali udział zarówno badacze ze środowisk naukowych, jak
i słuchacze, którzy nie są związani bezpośrednio z pracą naukową. Na podkreś
lenie zasługuje szczególna atmosfera wzajemnego zrozumienia i żywe zainteresowanie przedstawianymi zagadnieniami. Referaty uczestników konferencji
ogłoszone zostaną drukiem w 2015 roku.
Anna B. Kowalska
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