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Abstract: 

   

 Among the finds form the Early Medieval strongholds extraordinary are pieces of 
glassware. Although those finds are rare and exclusive goods, usually are not a subject of more 
detailed studies. Professor M. Dekówna claimed that the so-called. funnel-shaped, undeco-
rated cups found within the Polish strongholds complexes dated to 12th and the 1st half of 
the 13th c., are probably the local ones, but inspired by Western European production. The 
problem is that the presence of vessels of such type is also noticed in the area of Kievan Rus. 
The purpose of this article is therefore verification of the thesis of the local origin of certa-
in forms of glassware and attempt to determine their provenience. An important aspect is 
also the publication of yet unknown fragments of early medieval glass vessels form Wrocław 
Ostrów Tumski and Opole-Ostrówek and to draw attention to a particular category of finds 
which they are.
 The object of analysis are the fragments of early medieval glassware from Wrocław 
Ostrów Tumski and Opole-Ostrówek which are in the collection of the Institute of Archaeolo-
gy, University of Wrocław and IAE PAN. Within the cooperation of both institutions, chemical 
examination by electron microprobe analysis was performed. The analyses of formal features 
(the color and transparency of the glass, its form, and the stratigraphic context) were also 
conducted. The studies confirmed that the chemical composition of the examined fragments 
of glassware (6 pieces) is typical of lead and lead-potassium glass. The samples were charac-
terized by the high specific gravity. Their surface was also covered with characteristic mesh 
cracks. The fragments of glass had yellow (4 pieces) or violet (2 pieces) color. The violet ones  
contained more manganese in the composition of the glass. The comparative analysis proved 
that the examined fragments of glassware in terms of morphological characteristics, chemical 
composition, other physical characteristics, as well as the chronology are analogous to the Rus-
sian specimens. In the case of vessels violet color is not excluded that they were the products 
of Byzantine craftsmen. 
 The undertaken investigations made possible to verify the thesis of the local origin 
of certain forms of glassware.  Therefore allowed to specify more precisely the provenance of 
the vessels as the eastern- Russian and Byzantine, as well as select in materials from Wroclaw 
Ostrów Tumski and Opole Ostrówek another category of imports.
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WSTĘP 

 Znaleziska naczyń szklanych stanowią istotne źródło, zarówno do badań 
nad zagadnieniem wytwórczości szklarskiej, jak i sposobów użytkowania wyro-
bów szklanych na przestrzeni dziejów. Wnikliwe studia nad kształtem, techniką 
wykonania oraz rodzajem i formą zastosowanych zdobień, wzbogacone o analizy 
fizyko-chemiczne pozwalają nie tylko na określenie pochodzenia badanego zabyt-
ku, czy też wskazania przypuszczalnego miejsca produkcji, ale są również cennym, 
niekiedy jedynym, wyznacznikiem chronologicznym. Badania nad opisywaną 
grupą zabytków umożliwiają rekonstrukcję wielu z dziedzin życia codziennego 
oraz znacząco wzbogacają naszą wiedzę o powiązaniach kulturowo-handlowych 
danego grodu czy miasta z innymi, nieraz odległymi ośrodkami. Pośrednio umoż-
liwiają również wnioskowanie na temat statusu majątkowego mieszkańców (por. 
Gołębiewski 1992, 489; 1998, 224-225;  Krawczyk, Romiński 1999, 133; Nowosiel-
ska 2004, 57). 
 O ile w odniesieniu do późnośredniowiecznych i nowożytnych miast mo-
żemy mówić o znaczącej ilości szkła naczyniowego i okiennego, w przypadku sta-
nowisk datowanych na wczesne średniowiecze najczęściej są to znaleziska o cha-
rakterze unikatowym i elitarnym. W trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych 
prowadzonych na wrocławskim Ostrowie Tumskim w latach 1949-1961 i 1963 przez 
ówczesny Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, a następnie w latach 1972-
1978, 1983-1989) przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pozy-
skano wiele zabytków szklanych, w tym szkło naczyniowe, okienne oraz biżuterię. 
Liczny zbiór przedmiotów ze szkła wydobyto również w trakcie długoletnich (1931-
1933, 1948-1969, 1977-1978) i zakrojonych na szeroką skalę badań wykopalisko-
wych Ostrówka w Opolu. Niestety część pozyskanych w latach 30-tych zabytków 
zaginęła w trakcie działań wojennych. 
 Wczesnośredniowieczne naczynia szklane z Wrocławia Ostrowa Tumskiego 
poza zdawkowymi informacjami i rycinami lub zdjęciami zamieszczonymi w spra-
wozdaniach z badań (np. Kóčka 1955, 329; Kóčka, Ostrowska 1953, 239; Kaźmier-
czyk, Kramarek, Lasota 1974, 261-264, ryc. 9, 14-16; 1978, 132, ryc. 13; Kaźmierczyk 
1991, 83, 111; 1993, 133, 160, 162, 168, 201, 221; 1995, 37, 61, 62, 71, 84, 98, 104, 
121, 132) nie doczekały się szerszego opracowania naukowego1. Szklanym zabytkom 
wczesnośredniowiecznym z tego stanowiska, tzn. pojedynczym elementom szkla-
nej biżuterii i artefaktom związanym z procesem produkcyjnym swoją uwagę po-
1 Również w przypadku zabytków późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych sytuacja nie wy-
   gląda najlepiej. Pomimo ogromnej ilości szklanego materiału źródłowego  z Wrocławia (zarówno 
   z Ostrowa Tumskiego, jak i Starego Miasta), możemy wymienić zaledwie kilka pozycji bibliogra-
   ficznych poświęconych archeologicznemu szkłu naczyniowemu (zob. Gajewska 1996; Nowosiel-
   ska 2004; Biszkont 2005; Siemianowska, w druku; Siemianowska, Sadowski w druku).
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święcił J. Olczak (1968, 148-166). Do jego tez dotyczących wrocławskiej produkcji 
szklarskiej ustosunkowała się E. Ostrowska (1973).
 Pojedyncze fragmenty naczyń z Opola-Ostrówka przykuły natomiast nie-
co większą uwagę badaczy. O dwóch fragmentach naczyń z Opola (nr inw. 300/51 
oraz 1039/53) wzmiankuje M. Dekówna, w artykule poświęconym szklanym im-
portom na terenie Polski wczesnośredniowiecznej (Dekówna 1962). Jej zdaniem 
fragmenty te, podobnie jak ułamek naczynia z Kruszwicy, należą do tzw. niezdo-
bionych pucharków lejkowatych, które funkcjonowały w Europie Zachodniej od 
okresu rzymskiego do około 700 roku. Badaczka wskazuje, że egzemplarze podob-
ne do polskich znane są natomiast z VIII-IX wieku z Kordel koło Trewiru, Dore-
sad, Haithabu i krajów skandynawskich. Datowane są one tam na IX-1. poł.  X w., 
co wskazuje na możliwość ich dłuższego przetrwania. Zachodnie okazy zostały 
wykonane ze szkieł sodowych oraz potasowych (zob. np. Baumgartner, Krueger 
1988, 60-64; Pöche 2005, 24 n. Taf. 4-6). Ze względu na brak w ówczesnym czasie 
analiz składu chemicznego polskich szkieł, M. Dekówna przeanalizowała zabyt-
ki wyłącznie pod kątem formalnym. Jej zdaniem najbliższe analogie do wyrobów 
polskich stanowią naczynia z grobów w Birce i niektóre fragmenty z Kordel dato-
wane na wiek IX. Polskie egzemplarze datowane są jednak na wiek XII. W związku 
tym wspomniana badaczka wysunęła hipotezę, iż naczynia te mogą być wyrobem 
miejscowych warsztatów. Przesłanką ku temu było spostrzeżenie, że łączą się one 
chronologicznie i terytorialnie, z miejscami gdzie zostało poświadczone istnienie 
warsztatów szklarskich (Opole, Kruszwica). Niemniej jednak badaczka ta podkre-
śla, że forma pucharka lejkowatego nie ma na terenie ziem polskich pierwowzo-
rów, podczas gdy na zachodzie Europy posiada zakorzenione tradycje sięgające 
czasów rzymskich (Dekówna 1962, 242-246). 
 Na pojedyncze fragmenty naczyń z opolskiego grodu zwrócił również 
uwagę J. Olczak w swojej pracy poświęconej wytwórczości szklarskiej na terenie 
Polski we wczesnym średniowieczu (Olczak 1968, 63 n.). Skupił się on jednak na 
bardzo niewielkich fragmentach naczyń, uniemożliwiających określenie ich do-
kładnej formy2. Pozostałe fragmenty wczesnośredniowiecznych szklanych naczyń, 
podobnie jak w przypadku Wrocławia- Ostrowa Tumskiego, publikowane były 
wyłącznie w formie rycin  i krótkich wzmianek (Bukowska-Gedigowa, Gediga 
1986, ryc. 76: 35, 39, 41, 42)3.
2 W swojej pracy J. Olczak zamieścił opis makroskopowy oraz wyniki analiz składu chemicznego 
   trzech fragmentów wczesnośredniowiecznych naczyń szklanych (zob. tab. 1, nr 8-10 oraz Olczak 
   1968, 63-67) oraz 13 pierścionków i kilku nieudanych przedmiotów z Opola-Ostrówka. Wszyst-
   kie analizy zostały wykonane w Białoruskim Instytucie Politechnicznym w Mińsku przez prof. 
   dr hab. M. A. Bezborodowa. Niestety we wspomnianej publikacji nie odnajdujemy rycin lub 
   zdjęć przebadanych zabytków, a podane przez badacza numery inwentarzowe nie odpowiadją nu-
   merom znajdującym się w księgach inwentarzowych IAE PAN. W zbiorach Instytutu brak   
   również owych szkieł. Najprawdopodobniej w całości posłużyły one badaniom laboratoryjnym 
   przeprowadzonym w latach sześćdziesiątych XX wieku.
3 Szerszego opracowania, a raczej nieco dłuższej od kilkuzdaniowej wypowiedzi, doczekały się je-
   dynie wybrane elementy szklanej biżuterii (kilka z kilkuset sztuk) (Olczak, Szczapowa 1961; Olczak 
  1968, 60-79) oraz fragment szklanej lampy meczetowej w formie misy lub dzbana (Hołubowicz 
   1956, 251, ryc. 101; Dekówna 1962, 242).

Wczesnośredniowieczne naczynia szklane...
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Ryc. 1. Fragmenty naczyń szklanych proweniencji wschodniej pochodzących z Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu i Opola-Ostrówka: a - Wrocław- Ostrów Tumski, wykop I/72; 
działka G, warstwa D, nr inw. 27g/72; b - Opole-Ostrówek, warstwa III/B, nr inw. 300/51; 
c - Opole-Ostrówek, warstwa AI, nr inw. 1197/59; d -  Wrocław- Ostrów Tumski, wykop 
I/72, działka G, warstwa D, nr inw. 27g/72; e - Opole-Ostrówek, warstwa AIII, ar 343, m2 
8/i, nr inw. 634a/59; f - Wrocław- Ostrów Tumski, wykop VI, warstwa 4, nr inw. 447/50; 

(fot. S. Siemianowska)
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Niektóre z fragmentów naczyń szklanych pochodzących zarówno z Ostrowa Tum-
skiego we Wrocławiu, jak i Opola-Ostrówka w, nie doczekały się jednak publikacji. 
Ich odnalezienie w magazynach po wielu latach skłoniło badaczy do ponownego 
opracowania niektórych kategorii wyrobów szklarskich. Inną przyczyną zaintere-
sowania tym tematem jest znaczny rozwój badań nad szklarstwem innych ośrod-
ków europejskich oraz dostępność szerokiego spektrum analiz specjalistycznych. 
 Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy analizowane 
fragmenty szkieł rzeczywiście są przedmiotem wytwórstwa rodzimego, czy też po-
chodzą z importu, a jeśli tak, to jaki był kierunek ich napływu. W swoich rozważa-
niach wykorzystamy właśnie nowe, niepublikowane jeszcze materiały i dokonamy 
weryfikacji wcześniejszych ustaleń w oparciu o nowoczesne metody badawcze. 

MATERIAŁY I METODY

 Niniejsze opracowanie poświęcono wczesnośredniowiecznym naczyniom 
szklanym, których fragmenty odkryto na wrocławskim Ostrowie Tumskim i Ostrów-
ku w Opolu. W sumie zbadano 6 fragmentów naczyń, z których 3 znalezione zo-
stały na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, zaś pozostałe 3 na Ostrówku w Opolu.
 Spośród analizowanych szkieł z Wrocławia- Ostrowa Tumskiego dwa 
pochodzą z warstwy D wykopu I/72-78 (ryc. 1b, d; tab. 1, nr 2-3). Odkryto je 
w skupisku szkła, wraz z licznymi fragmentami potłuczonych witraży, kilkoma 
szklanymi pierścionkami i paciorkami, zachowanymi zarówno w całości oraz frag-
mentarycznie. Obok opisywanych ułamków naczyń w skupisku szkła znaleziono 
też fragment złoconej misy barwy szafirowej wykonanej ze szkła sodowo-ołowio-
wego oraz ułamki naczyń barwy zielonej i beżowej, zdobionych natapianą nitką4. 
Wszystkie ułamki szkła (głównie witrażowego) odkryte w obrębie skupiska ważyły 
łącznie ponad 8 kg i zostały zinterpretowane jako magazyn związany z istnieniem 
w tym miejscu warsztatu szklarskiego. Chronologię warstwy D określono na 1. po-
łowę XIII w.  (Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1974, 261-264, ryc. 9, 14-16; 1975, 
184, 200-202, ryc. 2, 15-25). 
 Trzeci analizowanych fragmentów pochodzących z Ostrowa Tumskiego 
(ryc. 1f; tab. 1, nr 1) został odkryty w trakcie prac wykopaliskowych w roku 1952 
w obrębie wykopu VI, w przemieszanej warstwie późnośredniowiecznej. W jedno-
stce tej, poza opisywanym fragmentem, wystąpiły nieliczne fragmenty późnośre-
dniowiecznych pucharów typu czeskiego oraz stosunkowo licznie szkło wczesno-
nowożytne (Siemianowska, w druku). Analizowany fragment znacząco odbiegał 
od reszty materiału, a pod względem formalno-stylistycznym odpowiadał naczy-
niom wczesnośredniowiecznym w formie lejków.

4 Naczynia te nie zostaną włączone do niniejszego opracowania. Fragment złoconej misy został  
   bowiem w latach 70. XX wieku przekazany do analiz specjalistycznych, z których nigdy nie wró-
   cił, natomiast naczynia zdobione natapianą nicią nie mogą być wyrobami proweniencji wschod-
   niej, gdyż mają swoje analogie wśród wyrobów pochodzących Europy Zachodniej (Baumgartner,   
   Krueger 1988, 112-117).

Wczesnośredniowieczne naczynia szklane...
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Lp. Stanowisko Nr 
inw.

Nr 
analizy Opis makro- i mikroskopowy

1

Wrocław  
- Ostrów 
Tumski

447/50 7

wklęsłodenna stopka o śred. 3,2 cm małego naczynia wykonana ze 
szkła przeźroczystego barwy żółtej; 

w ściankach widoczne drobne pęcherzyki powietrza; na spodniej 
powierzchni dna pozostałość po przylepcu; powierzchnia pokryta 
charakterystyczną siatką spękań; brak widocznych wezykli; duży 

ciężar właściwy

2
Wrocław  
- Ostrów 
Tumski

27g/72 OT 1/1

podstawa lejkowatego naczynia wykonana w technice wydmuchu ze 
szkła przeźroczystego barwy żółtej; 

w grubościennych ściankach widoczne drobne pęcherzyki powietrza; 
powierzchnia lekko skręcona 

i pokryta siatką charakterystycznych spękań

3 Wrocław  
- Ostrów 
Tumski

27g/72 OT 1/2

wylew szerokootworowego naczynia o pogrubionej krawędzi, wyko-
nany w technice wydmuchu ze szkła przeźroczystego barwy fioleto-

wej; w ściankach widoczne drobne pęcherzyki gazowe; powierzchnia 
pokryta siatką charakterystycznych spękań

4
Opole  

-Ostrówek 634a/59 OO 1/2
fragment korpusu naczynia; w ściankach widoczne drobne pęcherzy-
ki gazowe; powierzchnia pokryta siatką charakterystycznych spękań, 

barwa intensywnie fioletowa

5

Opole
 -Ostrówek 1197/59 OO 

1197/59

podstawa lejkowatego naczynia  wykonana w technice wydmuchu 
swobodnego ze szkła przeźroczystego barwy żółtej; w grubościennych 

ściankach widoczne drobne pęcherzyki powietrza; powierzchnia 
pokryta siatką charakterystycznych spękań; brak widocznych wezykli; 

duży ciężar właściwy i wysoki współczynnik załamania światła, w 
cienkościennym fragmencie naczynia pojedyncze czarne wtrącenia 

ok. 1 mm

6
Opole

 -Ostrówek 300/51 OO 1/1

podstawa lejkowatego naczynia wykonana w technice wydmuchu 
swobodnego ze szkła przeźroczystego barwy żółtej; w grubościennych 

ściankach widoczne drobne pęcherzyki powietrza; powierzchnia 
lekko skręcona i pokryta siatką charakterystycznych spękań

7
Opole 

-Ostrówek 11/53 11/53

fragment dna z przejrzystego, ciemnoniebieskiego szkła zawierającego 
liczne pęcherzyki gazowe; na spodniej jego powierzchni obecny ślad 

po przylepcu 
 i grudka szkła

8 Opole 
-Ostrówek 266/53 266/ 53

zielonkawo-niebieskie, przeźroczyste szkło pokryte charakterystyczną 
siatką drobnych spękań; śred.  

ok. 1,9 cm; grubość 1 mm

9 Opole 
-Ostrówek 1989/52 1989/52

niebieskie, przeźroczyste szkło pokryte charakterystyczną siatką drob-
nych spękań; śred.  

ok. 1,7 cm; grubość 2 mm

10
Opole 

-Ostrówek 961/53 961/53
niebieskie, przeźroczyste szkło pokryte charakterystyczną siatką drob-

nych spękań; śred.
ok. 2 cm; grubość 2 mm

Tabela 1. Wykaz zabytków szklanych proweniencji wschodniej (ruskiej i bizantyjskiej) pochodzących 
      z Ostrowa Tumskiego we  Wrocławiu  i Opola – Ostrówka (oprac. K. Sadowski, S. Siemianowska)

Miejsce wykonania analiz, zastosowana metoda, wykonawca: 
1-6: pracownia Mikrosondy Elektronowej UW, mikrosonda elektronowa, dr P. Dzierżanowski,
        L. Jeżak.
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Kontekst 
wystąpienia Przedmiot Rodzaj 

i typ szkła
Chro-

nologia
Pochodze-

nie Zbiory Źródło 
finansowania

Rycina/ 
literatura

gród, wykop 
VI, działka 

1152 d, 
j.s. 4

stopka 
naczynia szkło ołowiowe XII w. Ruś IAE 

PAN ATD 2012 ryc.1f

gród, wykop 
I/72;  działka 
G. w-wa D

podstawa 
naczynia

szkło ołowiowo-
-potasowe

1. poł. 
XIII w. Ruś IA UWr IA UWr ryc. 1a

gród, wykop 
I/72;  działka 
G. w-wa D

wylew
 naczynia

szkło ołowio-
wo-potasowe, 

barwione man-
ganem

1. poł. 
XIII w.

Ruś/ 
Bizancjum IA UWr IA UWr ryc.1d

gród, w-wa 
AIII, Ar 343; 

m2 8/i
korpus

szkło ołowio-
wo-potasowe 

barwione 
manganem

4.  ćw. 
XII w.

Ruś/ 
Bizancjum

IAE 
PAN IAE PAN ryc. 1e

gród, w-wa 
AI , m2 7/ j

podstawa 
naczynia

szkło ołowiowo-
-potasowe

schyłek 
XII- 1. 

poł. 
XIII w.

Ruś IAE 
PAN IAE PAN ryc. 1c 

gród, 
w-wa III/B

podstawa
 naczynia

szkło ołowiowo-
-potasowe

1. poł. 
XII w Ruś IAE 

PAN IAE PAN ryc. 1b

gród, 
w-wa B1, 

ar 408, 
m 5 l

podstawa
 naczynia

szkło ołowiowo-
-potasowe, 
barwione 
miedzią;

1. poł. 
XII w. Ruś IAE 

PAN 

IHKM PAN
ekspertyza 
archiwalna 
nr 230/79

-

gród, 
w-wa B korpus szkło sodowo-

-wapniowe
1. poł. 
XII w.

Bizan-
cjum/ Ruś

brak 
zabytku ?

Olczak 
1968, 
64, 67

gród, 
w-wa B korpus szkło sodowo-

-wapniowe
1. poł. 
XII w.

Bizan-
cjum/ Ruś

brak 
zabytku ?

Olczak 
1968, 
64, 67

gród, w-wa 
AIII korpus

szkło potasowo- 
wapniowo-oło-
wiowe barwione 

miedzią

4. ćw. 
XII w. Ruś brak 

zabytku ?
Olczak 
1968, 
63-65

7: Centralne Laboratorium IHKM w Warszawie, ilościowa analiza spektralna; mgr A. Girdwoyń, 
     opis prof. M. Dekówna.
8-10:  Analiza chemiczna (%), Białoruski Instytut Politechniczny w Mińsku pod kierunkiem prof. 
    dr M. A. Bezborodowa.
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 W przypadku naczyń odkrytych w obrębie założeń grodowych w Opolu-
-Ostrówku, wszystkie wystąpiły w warstwach wczesnośredniowiecznych datowa-
nych od połowy wieku XII do połowy XIII stulecia (ryc. 1a, c, e; tab. 1, nr 4-10). 
 Wszystkie opisane tutaj fragmenty naczyń zaklasyfikować można zasadni-
czo do dwóch grup: pucharków lejkowatych oraz pucharków na niewielkiej stopce 
(zob. tab. 1). Pierwsza kategoria reprezentowana jest przez okazy smukłe o nie-
wielkiej średnicy dna (ryc. 1a-c) oraz ułamki szerokootworowych wylewów o za-
okrąglonej i lekko pogrubionej krawędzi (ryc. 1d), druga natomiast przez jedno 
dno, przypominające kształtem podstawę kieliszka (ryc. 1f). Naczynia te wyko-
nano zarówno w technice wydmuchu swobodnego, jak i w formie5, z przeźroczy-
stego szkła barwy żółtej lub ciemno-fioletowej6. Ścianki większości przebadanych 
naczyń, z dobrze widocznymi w ich wnętrzu małymi pęcherzykami powietrza, 
pokryte są bardzo charakterystyczną siateczką drobnych spękań. Na spodnich 
powierzchniach grubych den naczyń widoczny jest ślad po przylepcu. Do cech 
charakterystycznych tych naczyń należy duży ciężar właściwy oraz wysoki współ-
czynnik załamania światła. 
 Szczegółowym badaniom składu chemicznego poddano sześć fragmen-
tów naczyń szklanych datowanych na XII-XIII w., znalezionych na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu oraz Opolu-Ostrówku. Otrzymane wyniki przedstawiono 
w tabeli nr 2. Analizy te zostały wykonane za pomocą mikrosondy elektronowej 
CAMECA SX 100 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Analizy 
przeprowadzono w następujących warunkach: napięcie przyspieszające- 15 kV 
(energia elektronów- 15 keV), prąd wiązki 10- nA, szerokość wiązki na próbce 
(spot)- 15 mikronów. Warunki analiz były kontrolowane na rozmaitych wzorcach 
szkieł (Purowski, Dzierżanowski, Bulska, Wagner 2012). Powyższe badania po-
zwoliły na wykonanie szczegółowej charakterystyki chemicznej opracowywanych 
szkieł zabytkowych, co między innymi było podstawą do określenia ich pochodze-
nia. Ponadto makroskopowo, a także przy użyciu lupy binokularnej, określono: 
ogólne cechy zewnętrzne szkła tj. barwę, stopień zwietrzenia, zwięzłość, strukturę 
i teksturę (tab. 1). Ze wszystkich zabytków wykonano płytki cienkie do analiz ar-
cheometrycznych w świetle przechodzącym i analiz składu chemicznego. Badania 
mikroskopowe surowców szklanych przeprowadzono w świetle przechodzącym, 
z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego „Axiolab pol.” firmy Zeiss. 
 Wzorując się na dotychczasowych opracowaniach i niejednokrotnie 
omawianych w literaturze przedmiotu metod interpretacji wyników składów che-
micznych szkieł archeologicznych (Dekówna 1980, 31-32; Szczapowa 1973, 1983, 
29-30; Stawiarska 1984, 22-27; 1991, 15-20; Ciepiela-Kubalska, Stawiarska 2005) 
dokonano porównania uzyskanych wyników składu chemicznego surowca zabyt-
kowego z Wrocławia- Ostrowa Tumskiego i Opola-Ostrówka ze składem chemicz-
nym podobnie datowanych artefaktów szklanych z terenów Europy. 
5 O możliwym użyciu formy do wydmuchu naczyń świadczą charakterystyczne skręcenia 
  masy widoczne w przypadku egzemplarza o nr inw.: 27G/72 (ryc. 1a).
6 W przypadku egzemplarzy przebadanych przez prof. J. Olczaka oraz prof. M. Dekównę były to 
   natomiast przeźroczyste szkła barwy zielonej i niebieskiej.
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REZULTATY 

 Wszystkie przebadane fragmenty naczyń z Ostrowa Tumskiego we Wroc- 
ławiu oraz Opola-Ostrówka mają skład chemiczny charakterystyczny dla szkieł 
ołowiowych i ołowiowo- potasowych (tab. 2, nr 1-6). Szkła te charakteryzują się 
stosunkowo stabilną ilością SiO2 w zakresie od około 52,8% do ponad 58,35% 
wag. oraz bardzo wysoką zawartością PbO, wynoszącą od około 23% do prawie 
30 % wag. W powyżej wyróżnionej grupie szkieł ołowiowych (ołowiowo- potaso-
wych) zaznacza się także wysoki, bo sięgający niekiedy ponad 16%, udział procen-
towy K2O. W badanych szkłach utrzymuje się on na stabilnym poziomie od ok. 
14,7% wag. do ok. 16,8% wag. Zawartość Na2O jest zawsze niewielka, nigdy nie 
przekracza 0,5% (od ok. 0,04 do ok. 0,3% wag.). Również zawartość FeO w bada-
nych szkłach jest nikła, bowiem wynosi od 0% do 0,6% wag. 
 Zawartość tlenku manganu (MnO) w badanych szkłach jest zróżnicowa-
na. W czterech egzemplarzach, przeźroczystych o barwie jasnożółtej i żółtej, jest 
ona bardzo niewielka, waha się od ok. 0 do 0,1% wag. Dwa pozostałe szkła o in-
tensywnej barwie fioletowej zawierają natomiast odpowiednio 1,76 i 2,67% wag. 
MnO. Fioletowa barwa tych szkieł związana jest z wysoką zawartością manganu, 
który pełni tu rolę pierwiastka barwiącego. 
 Przeprowadzone badania składu chemicznego wykazały zatem, że mamy 
w większości przypadków do czynienia ze szkłem ołowiowym i ołowiowo- potaso-
wym barwionym w dwóch przypadkach tlenkami manganu i dwóch miedzią. Tyl-
ko w przypadku szkieł badanych przez prof. Olczaka (tab. nr 8-10) możemy mówić 
o szkłach sodowo-wapniowych, barwionych tlenkami żelaza (2 egzemplarze).

DYSKUSJA

 Dodatkowych informacji na temat proweniencji szkieł dostarcza analiza 
stylistyki badanych naczyń. Naczynia z XII-XIII w., w formie lejków i pucharków 
na małych stopkach, odnajdujemy bowiem w znacznych ilościach w Kijowie, No-
wogrodzie, Smoleńsku, Nowogródku, Pińsku i Dźwinogrodzie (zob. Szczapowa 
1972 ryc. 3:13; 4:1, 2, 10, 11; 7:1, 5; 8:1, 2, 5, 1411:1-3; Plokhov 2007, ryc. 2, 3, 5; 
Hupalo 2012, 596). Sporna jedyne jest funkcja szklanych pojemników w formie 
lejków, gdyż interpretowane są one na dwa sposoby: jako naczynia służące do pi-
cia oraz jako lampki (zob. Redemacher 1963, Taf. 19, 20). Zdaniem wielu badaczy 
mogły one pełnić obie funkcje (Baumgartner, Krueger 1988, 60; Antonaras 2008, 
24; Hupalo 2012, 596). Pomocne w określeniu pochodzenia naczyń odkrytych na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i Ostrówku w Opolu są także takie cechy jak ich 
charakterystyczny stan zachowania powierzchni (siatka drobnych spękań), sposób 
wykonania, skład chemiczny oraz kontekst. 
 Pojawienie się rodzimego rzemiosła szklarskiego na Rusi datuje się na 2. 
poł. X wieku, jednak jego rozkwit przypada na XI-XII wiek. Wówczas funkcjono-
wały pracownie w Kijowie, Rajkach, Gorodosku, Starym Riazaniu, Kostromiu, 
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nr inw. 447/50 27g/72 27g/72 634a/59 1197/59 300/51 11/53 266/55 1989/52 961/53

typ Pb-K Pb-K Pb-K+
MnO

Pb-K+
MnO

Pb-K Pb-K Pb-K+-
CuO

Na-Ca Na-Ca Pb-K-
-Ca+-
CuO

K2O 15.915 16.031 14.802 16.794 14.245 15.374 15,400 0,160
-

13,200

14.727

CaO 0.722 0.813 0.522 0.312 0.357 0.553 1 7,300 7,550 6,030

0.319

BaO 0.093 0.135 0.428 0.221 0.138 0.092 0,005

0.027

P2O5 0.273 0.176 0.041 0.131 0.053 0.050 nie stw.

0.115

SO2 0.062 0.180 0.132 0.100 0.172 0.160
-

0,280 0,370 0,060

0.125

PbO 29.783 27.736 23.423 23.004 28.586 24.668   20
- -

22,500

26.862

Cl 0.009 0.019 0.000 0.002 0.000 0.000 -

0.000

Ag2O 0.035 0.000 0.000 0.000 0.012 0.029 0,015

0.035

SnO2 0.000 0.080 0.000 0.000 0.013 0.043 0,130

0.000

Sb2O5 0.043 0.279 0.080 0.089 0.061 0.169 nie stw. 0,015

0.193

Fe2O3 0.000 0.068 0.611 0.325 0.026 0.099 0,25 0,270 0,230 0,930

0.178

MnO 0.026 0.000 2.669 1.756 0.001 0.123 0,005 0,280 0,220 -

0.006

TiO2 0.092 0.093 0.122 0.097 0.167 0.043 0,140

0.003

CoO 0.050 0.011 0.000 0.000 0.000 0.103 nie stw.

0.000

Tabela 2. Wyniki analiz składu chemicznego zabytków szklanych proweniencji wschod-
niej (ruskiej i bizantyjskiej) pochodzących z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola 

– Ostrówka (oprac. K. Sadowski, S. Siemianowska)
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Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NiO 0.000 0.000 0.025 0.000 0.032 0.000 0,0005

0.000

CuO 0.000 0.000 0.028 0.000 0.065 0.101 1,650 0,220 0,310 3,940

0.000

ZnO 0.000 0.209 0.000 0.000 0.000 0.014 nie ozn.

0.149

Na2O 0.127 0.097 0.108 0.302 0.128 0.042 ślady 8,210 18,500 0,630

0.127

SiO2 53.536 52.761 56.402 55.857 56.830 58.347 60,250 70,680 70,520 51,280

55.771

Al2O3 0.463 0.516 0.546 0.673 0.797 0.712 0,890 1,260 1,020 1,280

0.756

MgO 0.060 0.098 0.116 0.101 0.050 0.078 ślady 1,550 1,620 0,170

0.033

As2O5 0.000 0.006 0.000 0.000 0.040 0.029 nie stw.

0.000

Total 101.286 99.309 100.055 99.763 101.773 100.829 100.000

99.426

B2O3 0,010

SrO nie stw.

V2O5 ślady

Cr2O3 0,0005

ZrO2 ślady

strata 
praże-
nia

nie ozn.

Nowogrodzie i Starej Łododze. Na podstawie przeprowadzonych analiz M. A. Biez- 
borodov stwierdził, że przeważająca część szkieł ruskich to szkła ołowiowe, cha-
rakterystyczne dla wczesnośredniowiecznej Rusi i Polski. W ówczesnym czasie 
wykonywano również szkła: potasowo- ołowiowe, potasowo-wapniowe, potasowo- 

Miejsce wykonania analiz, zastosowana metoda, wykonawca: 
1-6: Pracownia Mikrosondy Elektronowej UW, mikrosonda elektronowa, dr P. Dzierża-
nowski, L. Jeżak.
7: Centralne Laboratorium IHKM w Warszawie, ilościowa analiza spektralna; mgr A. 
Girdwoyń, opis prof. M. Dekówna, wyniki w archiwum Ośrodeka Badań nad Kulturą 
Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, ekspertyza archiwalna nr 230/79.
8-10: Analiza chemiczna (%), Białoruski Instytut Politechniczny w Mińsku pod kierun-
kiem prof. dr M. A. Bezborodowa (Olczak 1968, 63-67).
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ołowiowo-wapniowe, sodowo-ołowiowe, potasowo-sodowo-ołowiowe. Zdaniem 
J. Szczapowej szkła sodowo-wapniowe w okresie od 2. poł. X po XII wiek impor-
towane były ze wschodu, a mianowicie z terenów bizantyjskich7 (Dekówna 1962, 
222-224, 229-231; 1976, 64). W omawianym czasie na terenie Śląska dominowały 
głównie przedmioty szklane wykonane ze szkła potasowo-wapniowego oraz wap-
niowo-potasowego, produkowane w Europie Zachodniej oraz szkła ołowiowe 
sprowadzane na tereny ziem polskich z Rusi (Mecking 2013, 641 n.; Wedephol, 
Krueger, Hartman 1995). Specyficzny skład chemiczny szkła (szkła ołowiowe),      
w przypadku sześciu przebadanych fragmentów naczyń, oraz ich charakterystycz-
na forma, jednoznacznie świadczą że są to importy ze obszaru  Rusi i być może 
w pojedynczych przypadkach z Bizancjum8. Cechy technologiczne i stylistyczne 
opisywanych naczyń, a także ich chronologia pozwalają zweryfikować tezę M. De-
kówny o produkcji takich okazów w miejscowych warsztatach, na wzór dawno już 
niemodnych wzorów zachodnioeuropejskich9.
 Naczynia proweniencji wschodniej nie wyczerpują listy zabytków impor-
towanych z Rusi. W dotychczasowej literaturze przedmiotu, niejednokrotnie pod-
kreślano, że obecność znacznej ilości importów ruskich na naszych ziemiach, ta-
kich jak sprzączki lirowate i przęśliki z łupku owruckiego, dowodzi to że przedmioty 
te były stosunkowo powszechnie dostępne w ówczesnej Polsce (por. Wołoszyn 2000, 
253). Szkło naczyniowe, podobnie jak inne zabytki o wschodniej proweniencji (ru-
skiej bądź bizantyjskiej) mogły napłynąć na tereny Polski wczesnośredniowiecznej 
w różnorakich okolicznościach. Najczęściej wskazuje się w tym miejscu wędrówki 
wspólnot, wyprawy wojenne lub pojawienie się na danym terenie obcych wojów, 
kontakty dyplomatyczne i polityczne, misje chrystianizacyjne, małżeństwa oraz 
służbę na dworze u innego władcy. Zabytki „obcego” pochodzenia mogły również 
stanowić przedmiot handlu bądź wymiany zawieranych przez wędrujących kupców 
i rzemieślników (szerzej zob. Wołoszyn 2000; 2004). 
 Do wyrobów ruskich zaliczane także końcówki pejczy, z których jedna 
znana jest z Wrocławia- Ostrowa Tumskiego a inna z Ostrówka w Opolu. Ze zna-
lezisk wrocławskich  wymienić można także miniaturowy toporek oraz urządzenie 
do pętania kopyt końskich (Jaworski 1990, 58-59; Wachowski 2001, 170, ryc. 18a, 
c-e). Za wyroby o wschodniej proweniencji uważane są również pisanki10, nie-
jednokrotnie odnajdywane na terenie Śląska (Ślusarski 2004, 80-83, 103-105, 108; 
Siemianowska 2008, 69-73).

7 Dla Bizancjum typowe są szkła sodowo-wapniowe sporządzone wg receptury antycznej, czyli za-
   wierające piasek i alkalia w stosunku 1:3. Szkła wschodnie należą do szkieł sodowo-wapniowo-
   -krzemowych  i były produkowane w oparciu o naturalną sodę lub popiół morskich roślin (Dekówna 
   1962, 224).
8  Również w przypadku naczyń z Kruszwicy (Dekówna 1962, 242 n., tam dalsza literatura), najpraw
    dopodobniej możemy mówić o imporcie wschodnim.
9  Na możliwość innego, ruskiego, pochodzenia XII-wiecznych naczyń (pucharków-lejków) odkry-
     tych na Ostrówku w Opolu oraz w Kruszwicy autorka wspomina jednozdaniowo w jednej w swo-
     ich późniejszych prac (Dekówna 1976, 65).
10 Cześć badaczy nie wyklucza jednak rodzimej produkcji tych ostatnich, przynajmniej większych 
     ośrodkach na terenie ziem polskich.
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UWAGI KOŃCOWE

 Studia nad naczyniami szklanymi z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 
i z Ostrówka w Opolu dowiodły, że nawet małe, niepozorne ułamki takich po-
jemników mają dużą wartość naukową. W przypadku trzech fragmentów wykona-
nych ze szkła barwy żółtej, dzięki analizom stylistycznym udało się zidentyfikować 
fragmenty pucharów lejkowatych- lampek. Zweryfikowano także tezę o rzekomym 
miejscowym pochodzeniu tego typu wyrobów, wykazując, że są to naczynia prowe-
niencji ruskiej. Spostrzeżenia te potwierdziła analiza składu chemicznego surowca, 
która wykazała, że opisywane fragmenty pochodzą z naczyń wykonanych ze szkła 
ołowiowego i ołowiowo- potasowego, charakterystycznego właśnie dla terenów 
Rusi wczesnośredniowiecznej. W przypadku dwóch wyrobów barwy fioletowej, 
stwierdzono, że swój specyficzny kolor zawdzięczają one domieszce manganu. Ze 
względu na właśnie taki skład masy szklarskiej i cechy makroskopowe tych wyro-
bów nie możemy wykluczyć, że są to wytwory rzemieślników bizantyjskich (Brill 
1999a, 102-103; Brill 1999b, 207-209; Plokhov 2007, 177, ryc. 12-13, 17-18, tab. 1).
 Badania nad kategorią zabytków jakimi są naczynia szklane, przynosi 
zatem szereg nowych ustaleń dotyczących zarówno problemu lokalnej produkcji 
szklarskiej jak i handlu dalekosiężnego we wczesnym średniowieczu. Analizy sty-
listyki naczyń w połączeniu z badaniami ich składu chemicznego mogą także dość 
precyzyjnie określić miejsce pochodzenia takich wyrobów i wskazać na konkretne 
połączenia interregionalne grodów śląskich z ośrodkami zagranicznymi. Naczynia 
szklane, choć często pomijane w badaniach nad kulturą elit, z pewnością powinny 
być też traktowane jako wyroby luksusowe.
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