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Abstract: 

   

 The article describes the results of the analysis of wooden turned vessels discovered 
during the excavations held in Ostrów Tumski in Wrocław in the 1970s and 1980s. The descri-
bed set of artifacts include 75 fragmentarily preserved vessels. The main problem described 
is the woodturning technology, with particular reference to the raw materials used. The aim 
of the analysis was, on one hand to establish the nature of changes in size and capacity, on the 
other to indicate methods of processing of the artifacts’ surface, as well as other changes they 
had been going under during the Medieval period. The analysis of the raw materials helped to 
establish the reason why Medieval turners used certain materials more frequently than other 
materials. The study, however, failed to find any particular regularities regarding the size and 
the capacity of the vessels (tab.1 tab.2). The reason might be their kitchen and dinning cha-
racter. The only new form which appeared in the second half of the XI century were plates 
with significantly smaller diameter compared to earlier artifacts. Nevertheless, a different way 
of processing of the artifacts’ surface was discovered in subsequent periods of time (tab. 3). 
The analysis of the raw material showed that ash wood was the most frequently used material. 
Other trees like maple, alder and beech were also used, however, the choice of material did 
not depend on the category of vessels (tab. 4). Comparing the gathered artifacts with different 
artifacts from various Polish sites it is clear that until the XIII century they exhibit a local di-
mension, whereas the late Middle Ages forms can be described as supra-regional.
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WSTĘP

 W średniowieczu, a także wcześniej, drewno było jednym z podstawo-
wych surowców wykorzystywanych w wytwórstwie. Jednak jak do tej pory, nie 
powstało zbyt wiele opracowań obejmujących badania drewnianych przedmiotów 
codziennego użytku. Główną tego przyczyną jest ich nietrwały charakter. Muszą 
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zaistnieć specjalne warunki pozwalające na zachowanie niewielkich zabytków 
drewnianych, dlatego też wiele stanowisk jest pozbawionych tego typu znalezisk.
Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, gdzie lokalizować można najstarsze osad-
nictwo o charakterze wczesnomiejskim, późniejszej aglomeracji wrocławskiej, 
odkryto bogaty, szczegółowo dotychczas nie opracowany zbiór drewnianych za-
bytków codziennego użytku. Wśród różnych kategorii znalezisk najbardziej efek-
townie prezentują się starannie opracowane naczynia toczone. Wyróżniają się one 
w zbiorze składającym się głównie z przedmiotów o charakterze utylitarnym1.
 W polskiej literaturze archeologicznej istnieje niewiele szczegółowych 
opracowań drewnianych naczyń toczonych. Są to głównie starsze prace Romany 
Barnycz-Gupieniec (1959; 1961) analizujące znaleziska pochodzące z gdańskich 
wykopalisk oraz publikacja Marii Woźnickiej (1961) opisująca późnośrednio-
wieczne zabytki międzyrzeckie. Warto wspomnieć o niewydanej do tej pory pracy 
doktorskiej Danuty Baran z 2003 roku, która najpełniej przedstawia zagadnienia 
produkcji tokarskiej. Oprócz tego wskazać można na krótkie artykuły, zamiesz-
czane w tomach publikujących materiały pochodzące z danego stanowiska. Tak 
było w przypadku zabytków wrocławskich. Praca Katarzyny Świętek (1999) obej-
muje znaleziska z ul. Więziennej, natomiast artykuł Ireny Wysockiej (2001) do-
tyczy naczyń toczonych znalezionych na wrocławskim Rynku. Większość tego 
typu prac obejmuje wyroby późnośredniowieczne. W artykule Małgorzaty Gru-
py (2000) dotyczącym znalezisk odkrytych na Ostrowie Lednickim opisywane są 
egzemplarze wczesnośredniowieczne. Jest to jedna z nielicznych prac dotycząca 
naczyń wczesnośredniowiecznych. W przypadku publikacji zabytków z różnych 
stanowisk, drewniane przedmioty toczone są zazwyczaj jedynie wzmiankowane 
w opisie poszczególnych warstw i obiektów, częściej zamieszczane są ich rysunki 
lub fotografie (Ostrowska 1959; Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1974; 1975; 1976; 
Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986; Kaźmierczyk 1991; 1993; 1995).
 Niniejsza analiza obejmować będzie głównie zagadnienia technologiczne 
wytwórczości tokarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem badań surowcowych. 
Opisane zostaną formy drewnianych naczyń toczonych. Doprowadzi to do uka-
zania w jaki sposób podlegały one przemianom w okresie średniowiecza. Wiąże 
się z tym, poniekąd problem ustalenia ewentualnych zmieniających się objętości 
i wielkości tych naczyń. Prawidłowości takie zostały potwierdzone wśród niektó-
rych naczyń klepkowych pochodzących z Ostrówka w Opolu (Kaźmierczyk 1965). 
Najważniejszym z zagadnień będzie przedstawienie sposobów opracowywania po-
wierzchni przedmiotów toczonych oraz wskazanie przemian jakim podlegały one 
w badanym okresie. Przeprowadzona zostanie również analiza surowcowa drewna 
stosowanego w produkcji naczyń wrocławskich. Opis budowy danych gatunków 
oraz wskazanie na ich właściwości fizyczne i mechaniczne, pomoże w ustaleniu, dla-
czego dany surowiec był wykorzystywany przez tokarzy średniowiecznych. W celu 

1 Niniejszy artykuł od strony archeologicznej został opracowany na podstawie pracy magisterskiej 
   Małgorzaty Rakoczy pt. Toczone naczynia drewniane w kulturze średniowiecznego Ostrowa 
   Tumskiego, napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Jaworskiego. Część botaniczną opracowała   
   Elżbieta Myśkow.
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uzyskania pełniejszego obrazu opisywane naczynia zostaną porównane do innych 
podobnych znalezisk pochodzących ze stanowisk polskich. Będą to przykłady zna-
ne zarówno z literatury, jak i znane autorom z autopsji z Muzeum Narodowego      
w Szczecinie oraz z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

MATERIAŁ I METODY

 Prezentowane opracowanie powstało w wyniku analizy 75 fragmentów 
drewnianych naczyń toczonych pochodzących z wykopalisk prowadzonych przez 
Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem Józefa 
Kaźmierczyka w latach 1972-1978, podczas eksploracji wykopów I i II oraz badań 
zespołu wykopów III w latach 1983-1989. Obecnie znajdują się one w zbiorach 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Najstarsze  zabytki odkryte zostały w warstwie S z wykopu I, datowanej 
na 3-4 ćw. X wieku2. Najmłodsze przykłady znaleziono w późnośredniowiecznej 
studni z wykopu III, której chronologia określona została na XIII – XIV wiek3.          
W zbiorze tym – 10 fragmentów pochodzi z końca X wieku. Najwięcej naczyń da-
towanych jest na XI wiek (42 egzemplarze). W grupie tej nieznacznie przeważają 
naczynia z 2. połowy XI wieku. Tylko 3 fragmenty z wykopu III zostały odnalezio-
ne w warstwach z XII w. Późnośredniowieczną chronologię ma 20 analizowanych 
zabytków: 17 z nich pochodzi z dwóch studni z wykopu III, natomiast 3 kolejne     
w XIII w.
 Podczas opracowywania drewnianych naczyń toczonych odkrytych w cza-
sie wykopalisk na wrocławskim Ostrowie Tumskim, zastosowano głównie analizę 
porównawczą, zarówno pod względem chronologicznym, jak i formalnym. Pozwo-
liło to na uzyskanie miarodajnych wyników, obejmujących wszystkie z opisywa-
nych naczyń. Były to zarówno dane metryczne oraz cechy stwierdzone w czasie 
badań makroskopowych. Do określenia sposobu opracowania powierzchni naczyń 
wykorzystano analizy mikroskopowe.
 Do analiz makroskopowych, mających na celu oznaczenie rodzaju drew-
na, z którego wykonano naczynie toczone wybrano 30 obiektów. Z każdego sporzą-
dzano ręczne przekroje poprzeczne oraz podłużne: styczne i promieniowe, w taki 
sposób, aby nie uszkodzić zabytku. W niektórych przypadkach, ze względu na ce-
chy fizyczne zachowanego drewna, konieczne było zmiękczenie tkanek poprzez 
umieszczenie mniejszego fragmentu (ok. 1 cm x 1 cm x 1 cm) w mieszaninie gli-
ceryny i etanolu (1:1), na okres około jednego tygodnia. Preparaty obserwowano 
w mikroskopie świetlnym Olympus BX-50. Dokumentację zabytków sporządzono 
przy pomocy kamery Olympus CP71 oraz programu Cell B Software. Przy ozna-
czaniu drewna posługiwano się kluczami i atlasami Gregussa (1945), Schwein-

2 Datowanie warstw z wykopu I i II  według: Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1975; 1976; 1977; 
   1978; 1979  z wykopu III: Kaźmierczyk 1991; 1993; 1995.
3  Wrocław - Ostrów Tumski, wykop III. Dokumentacja opisowa, Archiwum Naukowe Instytutu 
    Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, teczka nr S/163k, s. 90-91.
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grubera (1978, 1990) oraz Godeta (2008). Do przygotowania tablic z ilustracjami 
drewna korzystano z programu Macromedia Fireworxs MX2004.

FORMY DREWNIANYCH NACZYŃ TOCZONYCH Z OSTROWA 
TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

 Kluczem podziału formalnego naczyń jest dokładność opracowywanych 
powierzchni, która wiązała się z techniką, jaką wykorzystano podczas ich produk-
cji. Jak zostanie to wykazane w dalszej części kryterium wielkościowe, poza jed-
nym przypadkiem, nie było elementem różnicującym. Doprowadzić to może do 
wskazania pewnych grup technologicznych, dzięki którym będzie możliwe prześle-
dzenie rozwoju samego wytwórstwa naczyń w pierwszym okresie istnienia zorgani-
zowanego rzemiosła działającego w ośrodkach centralnych, czyli w X – XIII wieku.
 Najbardziej zróżnicowaną grupą formalną są miski. Wyróżniono trzy ich 
odmiany. Pierwsza z nich, do której zaliczyć można 8 naczyń, charakteryzuje się 
bardzo starannym opracowaniem powierzchni. Ścianki mają zazwyczaj średnią 
grubość, a brzeg poza jednym przypadkiem, niewydzielony. Dna zawsze są wyod-
rębnione, jednak różnią się sposobem wykonania. Wszystkie opisywane egzem-
plarze zostały wytoczone dwustronnie. Występują one przez cały opisywany okres. 
Kolejną odmianą są miski o dobrym poziomie wykonania. W zbiorze tym można 
wyróżnić 3 podgrupy. Pierwsza – składająca się z 8 naczyń – obejmuje standardo-
we naczynia średniej wielkości, również różniące się sposobem opracowania dna. 
Do drugiej podgrupy zaliczono 3 naczynia. Ich cechą charakterystyczną jest brak 
wyodrębnionego dna. Samo przejście podstawy w ścianki zaznaczone jest poprzez 
profilowanie. Wszystkie egzemplarze należące do dwóch wyróżnionych podgrup, 
(poza jednym wyjątkiem), zostały wytoczone dwustronnie. Występowały od koń-
ca X do schyłku XI stulecia. Trzecia podgrupa obejmuje jedynie 3 naczynia póź-
nośredniowieczne. Reprezentują one nowy typ misek, które w tym okresie zastąpiły 
formy wcześniej opisane. Misy były z zewnątrz jedynie ociosywane, a wewnątrz 
starannie wytoczone, z zaznaczeniem noża tokarskiego każdej serii. Model ten 
związany jest z przemianami zachodzącymi w tym czasie w obrębie wytwórczości 
tokarskiej oraz z zastosowaniem ulepszonej tokarki nożnej. Ostatnia z wyróżnio-
nych grup obejmuje misy grubej roboty, charakteryzujące się znacznymi grubo-
ściami ścianek oraz mało starannym wykonaniem. Zaliczono do niej 4 naczynia. 
Jest nadal sprawą otwartą, czy są one produktami niedokończonymi lub gotowymi 
o specyficznym charakterze. W dwóch przypadkach zostały one wytoczone dwu-
stronnie, a w dwóch kolejnych tylko powierzchnię zewnętrzną opracowano na to-
karce. Występują one od końca X do schyłku XI wieku.
 Wśród talerzy również wydzielono 3 grupy formalne. Pierwsza z nich 
obejmuje talerze cienkościenne bardzo starannie wykonane, występujące w dwóch 
odmianach. Trzy mniejsze egzemplarze posiadały niewielkie, wyraźnie wydzielo-
ne dna. Używane były od początku XI po połowę XII wieku. W drugiej odmianie 
lekko wyodrębnione dna dwóch większych naczyń mają znaczną średnicę. Dato-
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wane są na 2. ćw. XI wieku – wskazuje to na wzajemne wpływy stylistyczne, bądź 
nawet wytworzenie ich w tym samym warsztacie. Kolejną grupę tworzą niewielkie 
(o średnicy około 20 cm) talerze o średniej grubości ścianek, charakteryzujące się 
dobrym wykonaniem. Obejmuje ona 5 naczyń. W 3. przypadkach są zdobione 
w sposób nie notowany wśród innych grup. Zamiast zwielokrotnionych żłobków, 
mamy do czynienia z pojedynczymi, głębszymi rowkami rozmieszonymi wobec 
siebie w pewnej odległości. Mniejsze talerze pochodzą z warstw datowanych od 
końca XI do połowy XII wieku. Naczynia należące do obydwu z tych grup były 
toczone dwustronnie. Ostatnia z nich obejmuje 6 dużych (o średnicy powyżej 
24 cm) średnio- i grubościennych talerzy. Poza jednym wyjątkiem posiadały one 
wyodrębnione dna o różnorodnie opracowanych powierzchniach. W przypadku 
trzech starszych egzemplarzy, jedynie strona zewnętrzna została wytoczona, a wnę-
trze wyciosano i następnie wygładzono. Trzy późniejsze naczynia wytoczono dwu-
stronnie. Występowały one w badanym materiale od początku XI po połowę 
XII wieku. Jak można zauważyć, tylko w przypadku talerzy wielkość naczyń 
wpływa na ich chronologię.
 Spośród mających podobne rozmiary, trzech niewielkich pokrywek każda 
została opracowana w inny sposób. Dwie z nich wytoczono tylko wewnątrz, a jed-
ną dwustronnie. Duże pokrywy również reprezentowane są przez 3 egzemplarze. 
Najmłodsza z nich ma kształt stożkowaty, starsze są płaskie z wywierconym po-
środku otworem. Jedna z nich posiadająca zachowane skórzane wiązanie, została 
przecięta w połowie. Młodsze wytoczono dwustronnie, najstarsza z nich miała to-
czoną jedynie powierzchnię zewnętrzną. W obydwu przypadkach ich chronologia 
obejmuje okres od początku XI po XIII wiek.
Wyróżniono grupę 3 naczyń umownie określonych mianem pater. Były to niewiel-
kie i płaskie naczynia cienkościenne o całkowicie wydzielonym dnie, które przy-
brały formę stopki. Opisywane egzemplarze wytoczono dwustronnie. Niezwykle 
staranny sposób wykonania może świadczyć o ich luksusowym charakterze. Zo-
stały odkryte w warstwach datowanych na koniec X do schyłku XI wieku.
Jeden zabytek jest prawdopodobnie fragmentem niewielkiej czarki o stożkowatym 
kształcie. Była ona toczona z zewnątrz oraz wydrążona wewnątrz. Pochodzi z 1. 
ćwierci XI wieku. Kolejny fragment, być może, należał do toczonej dwustronnie 
puszki. Jednak oznaczenie to jest w dużym stopniu umowne i wynika z braku moż-
liwości przyporządkowania tego naczynia do jednej z wydzielonych grup. Datowa-
ne jest na połowę XI wieku.
 Ostatnia z wydzielonych grup obejmuje 7 naczyń niedokończonych. Jest 
to zbiór w znacznym stopniu niejednorodny. Jedyną cechą wspólną jest szczątko-
wość i niestaranność opracowywanych powierzchni. Jednak dzięki analizie tych 
przedmiotów, porzuconych na różnych etapach produkcji, można uzyskać infor-
macje o technice ich wykonania.

Drewniane naczynia toczone z Ostrowa Tumskiego...
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Nr inwentarza Forma Średnica wylewu (cm) Datowanie
134/ł/78 miska d. w. ok. 22 3-4. ćw. X w.
134/l/78 miska d. w. ok. 20 3-4. ćw. X w.
143/a/78 talerz d. ok. 28 przeł. X/XI-1. ćw. 

XI w.
146/o/77 miska s. w. ok. 25 1. ćw. XI w.
161/d/77 n. n. 31,3 1. ćw. XI w.
140/e/76 talerz d. 24,6 1. ćw. XI w.
352/d/77 talerz c. ś. ok. 15 1. ćw. XI w.
141/b/77 talerz d. 31 1. ćw. XI w.
91/d/77 miska d. w. 16,9 1. ćw. XI w.
1/a/77 miska s. w. ok. 18 2. ćw. XI w.
1/t/78 n. n. ok. 28 2. ćw. XI w.
83/e/78 talerz c. ś. ok. 28 2. ćw. XI w.
41/k/78 talerz d. 25 2. ćw. XI w.
88/h/76 talerz c. ś. ok. 24 2. ćw. XI w.
25/c/78 pokrywka 8,55 2. ćw. XI w.
41/k/78 pokrywa 29,2 2. ćw. XI w.
167/f/88 talerz d. ok. 26 2. ćw. XI w.
2/y/76 miska d. w. ok. 23 3. ćw. XI w.
167/a/75 miska d. w. ok. 24 3. ćw. XI w.
98/c/75 talerz c. ś. ok. 26 4. ćw. XI w.
31/f/75 talerz m. ok. 21 4. ćw. XI w.
7/c/75 miska d. w. ok. 14 4. ćw. XI w.
13/e/75 patera ok. 13 4. ćw. XI w.
125/l/84 talerz m. ok. 20 2. ćw. XII w.
54/a/72 pokrywka 7,9 1. poł. XIII w.

WIELKOŚCI DREWNIANYCH NACZYŃ TOCZONYCH Z OSTROWA 
TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

 Średnice wylewów naczyń toczonych nie zawsze były możliwe do usta-
lenia. W znacznej mierze utrudniał to stan zachowania zabytków. W wielu przy-
padkach są to jedynie ich niewielkie fragmenty. Dokładne wymiary można było 
ustalić tylko dla 8 naczyń zachowanych co najmniej w połowie (tab. 1). Drugim 
istotnym problemem jest również znaczne spaczenie niektórych naczyń, czyli 

Tab. 1 Wrocław–Ostrów Tumski. Średnice wylewów drewnianych naczyń toczonych

M. Rakoczy, E. Myśkow

Wykaz skrótów: miska d. w. – miska dobrze wykonana, talerz d. – talerz duży, miska s. w. – miska 
      starannie wykonana, talerz c. ś. – talerz cienkościenny, talerz m. – talerz mały, miska g. r. – miska 
      grubej roboty, n. n. – naczynie niedokończone. (dotyczy także tab. 2-4)
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zniekształcenie drewna powstałe zarówno pod wpływem ciepła np. pożaru, jak 
i wilgoci – w zależności od warunków postdepozycyjnych, oraz późniejszej kon-
serwacji znalezisk i ich magazynowania. Z tego typu zabytków niemożliwe było 
dokonanie większości pomiarów.
Analiza średnic wylewów może pomóc w ustaleniu preferencji dotyczących po-
szczególnych form zabytków w danym okresie. Wiązać by się to mogło ze zmianą 
wielkości naczyń, a co za tym idzie z przemianami w systemie miar i wag. Tego 
typu zależności zostały potwierdzone dla niektórych naczyń klepkowych pocho-
dzących z Ostrówka w Opolu (Kaźmierczyk 1965, 484). Można to również uchwy-
cić w zbadanych głębokościach naczyń. Trzeba jednak poczynić zastrzeżenie, że 
pojemniki klepkowe miały głównie charakter transportowo-magazynowy, a nie 
stołowo- kuchenny, jak w przypadku toczonych naczyń drewnianych. Należy rów-
nież wziąć pod uwagę, że możliwe było wykonanie pomiaru tylko dla 1/3 z anali-
zowanych zabytków.
 Talerze grubościenne podzielono na 2 grupy, biorąc głównie pod uwagę 
ich wielkość, nic zatem dziwnego, że ma to także swoje odzwierciedlenie w śred-
nicach wylewów. Najdłuższa oś dużych talerzy występujących od końca X wieku, 
zawiera się w granicach 24,5-31,0 cm. Natomiast mniejsze, które pojawiły się, jak 
już wcześniej nadmieniono, w końcu XI wieku, mają średnice około 20 cm. Wy-
miary talerzy występujących w dwóch wariantach wielkościowych są zatem dość 
zestandaryzowane przez cały badany okres. W przypadku talerzy cienkościennych 
rozrzut wyników jest dość duży i mieści się w przedziale 15-28 cm, co potwierdza, 
że występowały one w dwóch wariantach wielkościowych. Miski natomiast są dość 
zróżnicowane. Zostały one podzielone pod względem jakości wykonania. W tym 
przypadku nie można zauważyć jakiejś ostrej granicy. Generalnie ich średnice wy-
lewów sięgają od 14 do 25 cm, przy czym mniejsze okazy pojawiają się równocze-
śnie z większymi. Wydawać by się mogło, że miski starannie wykonane powinny 
raczej odbiegać wymiarami od pozostałych, jednak ich wielkość w tym wypadku 
nie miała większego wpływu, co potwierdza również wcześniejsza analiza wyni-
ków rozmiarów talerzy cienkościennych. Miski stanowią zatem grupę niejedno-
rodną, w której trudno znaleźć jakiekolwiek preferencję zmieniające się w czasie.
Dokonano pomiaru również dwóch naczyń niedokończonych. Można jedynie 
stwierdzić, że finalnie miały to być formy znacznych rozmiarów. Dwie ujęte w ze-
stawieniu pokrywki zaliczyć można z jednej strony do niewielkich, szczelnie obej-
mujących wylewy naczyń, a z drugiej do dużych, zakrywających najprawdopodob-
niej beczki. Natomiast patery były raczej niewielkimi naczyniami.
 Widać zatem, że jeżeli chodzi o rozmiary drewnianych naczyń toczonych 
nie możemy zauważyć w tym okresie jakichś zmieniających się preferencji wiel-
kościowych. Jedynym nowym elementem było pojawienie się mniejszych talerzy 
średnio i grubościennych pod koniec XI wieku. Trudno również wiązać staran-
ność wykonywanych naczyń z ich mniejszym rozmiarem.
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TECHNIKA WYKONANIA DREWNIANYCH NACZYŃ TOCZONYCH 
Z OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

Głębokość naczyń

 Podczas dokonywania pomiarów głębokości i wysokości naczyń toczo-
nych również borykano się z podobnymi problemami, jak w przypadku ustalania 
wielkości średnic wylewów. Tutaj, oprócz szczątkowego stanu zachowania, główną 
rolę odgrywało znaczne zniekształcenie badanych naczyń pod wpływem wcześniej 
wymienionych czynników. Ze względu na to, tylko dla 24% zabytków, czyli jesz-
cze mniej niż poprzednio, udało się zmierzyć obydwie zmienne. Głębokość naczyń 
obliczano odejmując od całkowitej ich wysokości grubość dna (tab. 2). W pew-
nym stopniu świadczy ona o ich pojemności. Tej wartości nie udało się ustalić, ze 
względu na zmienny i  nieregularny kształt naczyń, powstały także pod wpływem 
paczenia się drewna.

Nr inwentarza Forma Wysokość (cm) Głębokość (cm) Datowanie
134/ł/78 miska d. w. 3,5               2          3-4. ćw. X w.
161/d/77 n. n. 2,8    1,65 1. ćw. XI w.
141/b/77 talerz d. 4,4 2,4 1. ćw. XI w.
91/d/77 miska d. w. 3,7  2,6 1. ćw. XI w.
1/a/77 miska s. w. 4,3   2,55 2. ćw. XI w.

41/k/78 talerz d. 2,8 1,3 2. ćw. XI w.
25/c/78 pokrywka   4,55 brak 2. ćw. XI w.
41/k/78 pokrywa 2,8 brak 2. ćw. XI w.
167/f/88 talerz d.        ok. 4        ok. 2,8 2. ćw. XI w.
167/a/75 miska d. w. 4,4 2,8 3. ćw. XI w.
119/k/75 miska g. r. 3,3   2,15 3. ćw. XI w.
31/b/84 miska s. w. 3,9 3,1 3. ćw. XI w.
7/c/75 miska d. w. 2,8 1,7 4. ćw. XI w.

30/h/75 miska d. w. 1,8 0,8 4. ćw. XI w.
13/e/75 patera 1,5 0,6 4. ćw. XI w.
125/l/84 talerz m. 3,4 2,2 2. ćw. XII w.
54/a/72 pokrywka   1,55 brak 1. poł. XIII w.

130/c/86 miska s. w.   3,85 3,05 XIII-XIV w.

 Generalnie głębokości misek i talerzy, pomimo nasuwających się skoja-
rzeń, są podobne. Zatem swoją formę zawdzięczają one, nie dzięki różnym war-
tościom tej zmiennej, lecz także w kącie wychylenia ścianek naczynia. Najwięcej 
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egzemplarzy z badanego zbioru miało 2-3 cm głębokości. Wśród talerzy (poza jed-
nym wyjątkiem) głębokość zamykała się w granicach 2,2 do 2,8 cm, w tym jedyny 
mniejszy w tym zbiorze talerz osiągnął 2,2 cm. Można mówić więc o podobnych 
wielkościach w tej grupie. Wydaje się, że wytwarzanie płaskich (w dzisiejszym ro-
zumieniu talerzy) wówczas mijało się z celem zarówno pod względem technicz-
nym jak i kulturowym. Produkcja takiego naczynia na prymitywniejszym typie 
tokarki byłaby trudna i czasochłonna. Z drugiej strony ówczesny jadłospis składał 
się w dużej mierze z zawiesistych zup bądź papek, dlatego używane naczynia mu-
siały być dość głębokie (Trawkowski 1985, 53). 
 Głębokości misek są mocno zróżnicowane. Niewielkie naczynie z wyry-
tym pentagramem ma tylko 0,8 cm, natomiast miska z wykopu III o silnie wy-
giętym profilu 3,1 cm. Głębokość większości pozostałych – mieści się w granicy 
2-3 cm.  Warto zauważyć, że miski staranniej wykonane zazwyczaj są głębsze od 
pozostałych. Dłużej i dokładniej wytoczone naczynia, były głębiej drążone W tej 
kwestii widać zatem, że sposób opracowania powierzchni miał wpływ na tę zmien-
ną. Z drugiej strony miska grubej roboty ma jedną z mniejszych głębokości w tej 
grupie – tylko 2,15 cm. Jedyne, ujęte w zestawieniu niedokończone naczynie także 
ma niewielką głębokość, pomimo znacznych rozmiarów, co jedynie potwierdza 
jego charakter. Udało się także dokonać pomiaru patery. Te nieduże, luksusowe 
naczynia, bez wątpienia miały niewielką pojemność.
 Po przeanalizowaniu tych dwóch zmiennych zauważyć można, iż nie ma 
związku pomiędzy zmianami wielkości i pojemności badanych naczyń, w jakichś 
wydzielonych okresach chronologicznych. Wydaje się, że sam ich charakter wy-
klucza ewentualne istnienie takich zależności.

Sposób wykonania

 Jednym z najważniejszych aspektów w badaniach nad produkcją tokarską 
we wczesnym średniowieczu jest określenie techniki opracowywania powierzchni 
naczyń. Problemem jest tutaj głównie stwierdzenie, które z części zostały uformo-
wane przy pomocy tokarki, a także sposób wykończenia samych den. W tym wy-
padku możliwe jest ustalenie tych danych dla wszystkich analizowanych zabytków, 
ponieważ nawet na podstawie małego fragmentu możemy wyciągnąć interesujące 
dla nas informacje o sposobach jego wykonania (tab. 3). 
 Wyróżniono 3 odmiany techniki toczenia naczyń drewnianych. Mogły być 
one wytoczone: dwustronnie oraz jednostronnie z zewnątrz i wewnątrz. W drugiej 
i trzeciej odmianie nie obrabiana tokarką część naczynia mogła być ociosywana 
lub drążona, a następnie wygładzana, chociaż nie spotyka się tego we wszystkich 
przypadkach. Po ich analizie nasuwa się kilka ogólnych wniosków. W początko-
wym okresie często spotyka się naczynia toczone jedynie z zewnątrz. Zanikają one 
w 2. poł. XI wieku. Od początku pojawienia się naczyń toczonych znane są egzem-
plarze wytoczone z obydwu stron, zwłaszcza w przypadku mniejszych i głębszych 
form, jak np. miski. Od połowy XI wieku ten sposób kształtowania powierzchni 
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naczyń dominuje, z nielicznymi wyjątkami, aż do wieku XIII, kiedy zaczynają się 
pojawiać naczynia z zewnątrz ociosywane, a wewnątrz toczone.  

Nr inw. Forma Jednostronne Dwustronne Dno Datowanie
127/h/78 miska g. r. zew. - niewyt. 3-4. ćw. X w.
134/ł/78 miska d. w. - x niewyt., 

wklęsłe
3-4. ćw. X w.

134/l/78 miska d. w. - x niewyt., 
wklęsłe

3-4. ćw. X w.

118/j/78 n. n. zew. - niewyt., 
wklęsłe

3-4. ćw. X w.

220/a/77 n. n. zew. - brak 3-4. ćw. X w.
252/a/77 patera - x brak 3-4. ćw. X w.
217/a/86 miska/talerz - x wyt. 4. ćw. X w.
67/c/86 miska/talerz - x brak przeł. X/XI w.

142/a/78 pokrywa zew. - brak przeł. X /XI-
1. ćw. XI w.

143/a/78 talerz d. zew. - niewyt., 
wklęsłe

przeł. X /XI-
1. ćw. XI w.

146/o/77 miska s. w. - x brak 1. ćw. XI w.
161/d/77 n. n. zew. - niewyt. 1. ćw. XI w.
140/e/78 talerz d. zew. - wyt., wklęsłe 1. ćw. XI w.
352/d/77 talerz c. ś. - x wyt., wklęsłe 1. ćw. XI w.
141/b/77 talerz d. zew. - niewyt., 

wklęsłe
1. ćw. XI w.

91/d/77 miska d. w. - x niewyt., 
wklęsłe

1. ćw. XI w.

91/d/77 czarka zew. - brak 1. ćw. XI w.
1/a/77 miska s. w. - x niewyt. 2. ćw. XI w.
1/t/78 n. n. zew. - niewyt. 2. ćw. XI w.

83/e/78 talerz c. ś. - x wyt., płaskie 2. ćw. XI w.
41/k/78 talerz d. - x wyt., płaskie 2. ćw. XI w.
58/h/76 miska g. r. zew. - niewyt. 2. ćw. XI w.
88/h/76 talerz c. ś. - x wyt., płaskie 2. ćw. XI w.
25/c/78 pokrywka - x brak 2. ćw. XI w.
41/k/78 pokrywa - x brak 2. ćw. XI w.
167/f/88 talerz d. - x wyt., wklęsłe 2. ćw. XI w.
119/c/85 miska d. w. zew. - niewyt. poł. XI w.
272/a/87 puszka - x brak poł. XI w.
210/b/75 miska d. w. - x brak 3. ćw. XI w.
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Nr inw. Forma Jednostronne Dwustronne Dno Datowanie
257/b/75 miska d. w. - x brak 3. ćw. XI w.
221/b/75 n. n. - x brak 3. ćw. XI w.

2/y/76 miska d. w. - x niewyt. 3. ćw. XI w.
167/a/75 miska d. w. wew. - obciosywane 3. ćw. XI w.
155/c/75 miska d. w. - x brak 3. ćw. XI w.
119/k/75 miska g. r. - x niewyt. 3. ćw. XI w.
168/a/75 talerz m. - x brak 3. ćw. XI w.
31/b/84 miska s. w. - x wyt., wklęsłe 3. ćw. XI w.
56/d/85 miska/talerz - x brak 3. ćw. XI w.
32/o/85 patera - x brak 3. ćw. XI w.
98/c/75 talerz c. ś. - x brak 4. ćw. XI w.
109/f/75 talerz m. - x wyt. 4. ćw. XI w.
31/f/75 talerz m. - x brak 4. ćw. XI w.
7/c/75 miska d. w. - x wyt. płaskie 4. ćw. XI w.
10/j/75 miska g. r. - x brak 4. ćw. XI w.
3/c/75 n. n. - x 4. ćw. XI w.

30/h/75 miska d. w. - x niewyt. 
płaskie

4. ćw. XI w.

59/b/75 pokrywka - x brak 4. ćw. XI w.
13/e/75 patera - x wyt., wklęsłe 4. ćw. XI w.
150/ł/84 miska/talerz - x wyt., wklęsłe 4. ćw. XI w.
16/d/84 n. n. - x brak 4. ćw. XI w.
177/a/84 talerz d. - x wyt., wklęsłe 4. ćw. XI w.
129/g/74 talerz c. ś. trudne do ustalenia płaskie przeł. XI/

XII w. 
125/l/84 talerz m. - x wyt., płaskie 2. ćw. XII w.
87/b/84 talerz c. ś. - x wyt., płaskie 2. ćw. XII w.
100/j/83 miska/talerz - x brak 3. ćw. XII w.
54/a/72 miska s. w. - x wyt., płaskie 1. poł. XIII w.
54/a/72 pokrywa - x brak 1. poł. XIII w.
54/a/72 pokrywka wew. - brak 1. poł. XIII w.

131/d/86 miska/talerz wew. - brak przeł. XIII/
XIV w. 

131/d/86 miska d. w. wew. - brak przeł. XIII/
XIV w.

130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. - x wyt., płaskie XIII-XIV w.
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Nr inw. Forma Jednostronne Dwustronne Dno Datowanie
130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x brak XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. - x wyt., wklęsłe XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. - x wyt., wklęsłe XIII-XIV w.
130/c/86 miska d. w. wew. - ociosywane XIII-XIV w.
130/c/86 miska d. w. wew. - brak XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x wyt., wklęsłe XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x brak XIII-XIV w.
130/c/86 miska/talerz - x wyt. XIII-XIV w.

 
Legenda: 
x – występowanie danej cechy, – jej brak, 
wyt. – wytoczone, niewyt. – niewytoczone

 Toczenie jedynie zewnętrznej strony odnotowano w 12 przypadkach. Chro-
nologia tych naczyń jest podobna: koniec X do połowy XI wieku, czyli pierwszy 
okres wytwórczości tokarskiej. Warto przyjrzeć się formom występującym w tym 
zbiorze. Znalazły się tutaj naczynia niedokończone, duże talerze, miski grubej robo-
ty, pokrywa oraz domniemana czarka. W przypadku naczyń niedokończonych nie 
jesteśmy w stanie ostatecznie stwierdzić, czy opracowanie powierzchni jedynie z ze-
wnątrz miało być efektem finalnym. Wskazówką może być to, że znamy późniejsze 
naczynia należące do tej grupy, toczone dwustronnie. Wszystkie z opisywanych eg-
zemplarzy mają formę płaskich talerzy. Można zauważyć, że duże talerze, o wcze-
snej chronologii, także były wytoczone jedynie z zewnątrz. Kolejną występującą 
w tym zbiorze odmianą są miski grubej roboty, które podobnie jak dotychczas 
opisane naczynia, mają dość duże rozmiary i nie odznaczają się znaczną głęboko-
ścią. Sporych rozmiarów pokrywa, w swoim kształcie również oddaje płaski talerz. 
Jedynym głębszym naczyniem jest czarka. Jednak, z drugiej strony, jej bardzo sil-
nie wychylone ścianki mogły sprawić trudność w opracowaniu powierzchni we-
wnętrznej przez tokarza. Prawidłowość tych wyników została potwierdzona przez 
badania mikroskopowe. 
 Dodatkowo na wewnętrznych powierzchniach tych naczyń, bardzo gład-
kich, spotkać można również dość duże i płytkie ubytki w materiale. Nasuwać to 
może przypuszczenie, iż powstające podczas ociosywania zbyt głębokie cięcia nie 
mogły być później do końca wygładzone, prawdopodobnie przy pomocy struga 
(Podwińska 1978, 135). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że toczenie z zewnątrz 
jest łatwiejsze dla tokarza niż opracowywanie samego wnętrza. Nie znano rów-
nież w tym okresie tokarki nożnej, pracowano zatem na mniej wydajnej ręcznej. 
Wszystko wskazuje na to, iż w przypadku dużych płaskich form, widoczną cześć 
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zewnętrzną wraz z wyprofilowanym, stabilnym dnem toczono, a wnętrze, oszczę-
dzając sobie przy tym pracy, ociosywano, wygładzając je dokładnie w celu uzy-
skania lepszego efektu. Produkcja płaskich talerzy nie wymagała tak znacznego 
profilowania ścianek ani głębszego drążenia, jak miało to miejsce w przypadku 
misek. Wracając do czarki, być może jej niewielkie rozmiary i znaczna głębokość 
uczyniłoby jej wytoczenie zbyt długotrwałym. Naczynia opracowane jedyne z ze-
wnątrz, jak do tej pory, są wzmiankowane tylko w jednej pracy opisującej wcze-
snośredniowieczny gród w Opolu (Hołubowicz 1956, 176). Nie wiadomo czy wy-
nika to jedynie ze stanu badań, ponieważ większość opublikowanych do tej pory 
drewnianych naczyń toczonych pochodzi ze stanowisk późnośredniowiecznych. 
Z drugiej strony ten sposób opracowania powierzchni widoczny jest tylko  przy 
dokładniejszym badaniu, czasem za pomocą mikroskopu.
 Toczenie dwustronne było znane od początku istnienia wytwórczości to-
karskiej na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Początkowo tą metodą wytwarzano 
głównie miski oraz naczynia cienkościenne. Jak już wcześniej wspomniano, prak-
tycznie niemożliwe byłoby wyciosanie wnętrza miski o zazwyczaj mocniej profilo-
wanych ściankach. Od połowy XI wieku wszystkie analizowane naczynia wytacza-
ne były z obydwu stron. Trudno obecnie wyjaśnić dlaczego zarzucono produkcję, 
szybszych w wykonaniu, jednostronnie toczonych talerzy. Być może przyczyną 
tego było jakieś trudno uchwytne w źródłach, ulepszenie mechanizmu samej to-
karki, bądź powstanie większej liczby konkurujących ze sobą warsztatów tokar-
skich. Dwustronne toczenie dominowało aż do XIII wieku. Podobny obraz rozwo-
ju techniki tokarskiej możemy również znaleźć w innych środkowoeuropejskich 
miastach średniowiecznych. W publikacjach je opisujących, toczenie dwustronne  
zawsze, przedstawiane jest jako metoda wcześniejsza, mniej wydajna (Barnycz-
-Gupieniec 1961, 403). Warto podkreślić, że w późniejszym okresie także odkry-
wane są naczynia opracowane dwustronnie, jak pokazuje to materiał pochodzący 
z późnośredniowiecznych studni. W ten sposób wykonywano wówczas zazwyczaj 
niewielkie, głębsze i bardziej zróżnicowane formalnie naczynia. W pewnym sensie 
stanowiły one przeciwwagę dla standardowych, produkowanych masowo misek. 
Potwierdza to także literatura opisująca późnośredniowieczne naczynia toczone 
(Neugebauer 1954, 185; Cnotliwy 1980, 370). 
 Ostatnim z wyróżnionych sposobów było toczenie jedynie wnętrza na-
czynia i ociosywanie strony zewnętrznej, której później nie wygładzano. Wiązać 
ją można ze zmianą w konstrukcji samej tokarki oraz postępującej organizacji 
rzemiosła. Oprócz przykładów pochodzących z XIII-wiecznych studni, znane jest 
ociosane naczynie z końca XI wieku, którego wykonanie trudno jest jednoznacz-
nie wytłumaczyć. Przełom związany z tym sposobem produkcji jest podkreślany 
we wszystkich opracowaniach traktujących o późnośredniowiecznym tokarstwie. 
Badacze datują go generalnie na XIII wiek (Woźnicka 1961, 43; Baran 2003, 47).
 Innym aspektem związanym z techniką wykonania drewnianych naczyń 
toczonych jest sposób wykończenia ich den (tab. 3). W tym wypadku nie da się 
jednak zauważyć jakichś wyraźnych prawidłowości. Początkowo dna nie były 
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toczone, a jedynie wydrążane, co potwierdzają widoczne ślady użycia noża. Ich 
kształt można określić jako wklęsły4. Przed połową XI wieku pojawiają się również 
dna toczone o płaskim przekroju, przy czym podstawy niewytoczone występują 
w dalszym ciągu do końca XI wieku, chociaż z mniejszą częstotliwością. Brak ich 
w XII wieku, jednak niewielka liczba zbadanych przykładów uniemożliwia wycią-
ganie ogólniejszych wniosków. Wydaje się pewne, że w przypadku dwustronnie 
toczonych naczyń późnośredniowiecznych wszystkie dna były toczone. Natomiast 
wklęsłe dna współwystępują równie często z płaskimi, co widać zwłaszcza wśród 
naczyń z wykopu III. Pierwsza z wymienionych form czasem pojawia się w postaci 
wydzielonej, zaokrąglonej krawędzi. Wśród zabytków pochodzących z studni od-
notowywane są obydwie odmiany. 
 Dlatego wydaje się, że jeżeli chodzi o sposób formowania den, to z czasem, 
chociaż nie jest to ostra granica, były one jedynie wytaczane. W opisywanym ma-
teriale trudno zauważyć to przejście, ale wydaje się że mogło to nastąpić dopiero 
na przełomie XII i XIII wieku. Z drugiej strony sam kształt den wydaje się zależeć 
od preferencji tokarza, bądź charakteru samego naczynia i nie można go wiązać ze 
zmianami dokonującymi się w ciągu wieków w samej technice tokarskiej.   
  

 ANALIZA SUROWCOWA DREWNIANYCH NACZYŃ TOCZONYCH

 W oparciu o cechy charakterystyczne drewna wtórnego poszczególnych 
rodzajów przeprowadzono analizę mikroskopową wybranych naczyń toczonych. 
Wykazała ona, że analizowane zabytki wykonane były z drewna drzew liściastych, 
przy czym większość z nich, z drewna jesionu (Fraxinus sp.). Pięć przedmiotów wy-
konano z drewna klonu (Acer sp.), cztery z drewna olszy (Alnus sp.) a dwa z drewna 
buka (Fagus sp.), (tab. 4).
 Odnosząc te wyniki do wcześniej opisanych form naczyń zauważyć można 
różnorodność w doborze materiału bez względu na ich kategorię. Wśród 11 zba-
danych talerzy w – 6 przypadkach były one wykonane z drewna jesionu, 3 z klonu 
oraz jednokrotnie odnotowano surowiec pozyskany z olszy i buka. W grupie misek 
– 4 z analizowanych wytoczono z jesionu, dwa razy wykorzystano drewno olszy  
i w jednym przypadku buka. Każda z trzech pater została wykonana z innego ma-
teriału. Był to jesion, klon oraz olsza. Wśród zbadanych pokryw, do produkcji 
dwóch z nich, użyto jesionu oraz jednokrotnie klonu. Zarówno dwa ujęte w ze-
stawieniu naczynia niedokończone, jak i domniemana puszka zostały wytoczone 
z drewna jesionowego.

4 Naczynie z warstwy F2 z wykopu III z wytoczonym dnem, w swoim sposobie wykonania przy
   pomina późniejsze odpowiedniki, dlatego w tym wypadku można liczyć się z jakimiś błędami 
   w  dokumentacji.
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Nr inwentarza Forma Nazwa naukowa Nazwa polska Datowanie
220/a/77 n. n. 16 Fraxinus jesion 3-4. ćw. X w.
252/a/77 patera Acer klon 3-4. ćw. X w.
134/l/78 miska d. w. Fraxinus jesion 3-4. ćw. X w.
142/a/78 pokrywa Fraxinus jesion przeł. X/XI-

1. ćw. XI w.
143/a/78 talerz d. Fraxinus jesion przeł. X/XI-

1. ćw. XI w.
146/o/77 miska s. w. Fraxinus jesion 1. ćw. XI w.
141/b/77 talerz d. Fraxinus jesion 1. ćw. XI w.
352/d/77 talerz c. ś. Acer klon 1. ćw. XI w.

91/d/77 miska d. w. Alnus olsza 1. ćw. XI w.
1/a/77 miska s. w. Alnus olsza 2. ćw. XI w.

88/h/76 talerz c. ś. Fagus buk 2. ćw. XI w.
41/k/78 talerz d. Alnus olsza 2. ćw. XI w.
25/c/78 pokrywka Acer klon 2. ćw. XI w.
167/f/88 talerz d. Fraxinus jesion 2. ćw. XI w.
272/a/87 puszka Fraxinus jesion poł. XI w.
168/a/75 talerz m. Fraxinus jesion 3. ćw. XI w.
167/a/75 miska d. w. Fraxinus jesion 3. ćw. XI w.
119/k/75 miska g. r. Fagus buk 3. ćw. XI w.
32/o/85 patera Fraxinus jesion 3. ćw. XI w.
177/a/84 talerz d. Fraxinus Jesion 4. ćw. XI w.
98/c/75 talerz c. ś. Fraxinus jesion 4. ćw. XI w.
3/c/75 n. n. Fraxinus jesion 4. ćw. XI w.

30/h/75 miska d. w. Fraxinus jesion 4. ćw. XI w.
13/e/75 patera Alnus olsza 4. ćw. XI w.

129/g/74 talerz c. ś. Acer klon przeł. XI/XII w.
87/b/84 talerz c. ś. Acer klon 2. ćw. XII w.
54/a/72 pokrywa Fraxinus jesion 1. poł. XIII w.

130/c/86 miska d. w. Fraxinus jesion XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. Fraxinus jesion XIII-XIV w.
130/c/86 miska s. w. Fraxinus jesion XIII-XIV w.

Wykaz skrótów znajduje się przy opisie tab. 1 na s. 213

Tab. 4. Wrocław – Ostrów Tumski. Przynależność gatunkowa drewna, z którego wykony-
wano naczynia toczone
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Diagnostyka drewna

 Drewno jesionu (Fraxinus sp.) oznaczono na podstawie następujących 
cech: 1. Drewno pierścieniowo-naczyniowe (ryc. 1a); 2. naczynia drewna późnego 
grubościenne, pojedyncze lub zgrupowane po dwa, w kierunku radialnym (ryc. 
1b); 3. promienie 1-3 rzędowe (ryc. 1c); 4. płyty perforacyjne proste.
 Klon (Acer sp.) charakteryzuje się: 1. drewnem rozpierzchło-naczynio-
wym; 2. naczyniami ułożonymi w promieniowe szeregi, w grupach po 2-3-5, roz-
mieszczonymi równomiernie w słoju rocznym (ryc. 1d); 3. promieniami kilku- lub 
wielorzędowymi (2-5-8), rzadko jednorzędowymi (ryc. 1e); 4. płytą perforacyjną 
prostą; 5. obecnością spiralnych zgrubień w ścianach naczyń (ryc. 1f).

 

 
 

 
 

 Drewno olszy (Alnus sp.) oznaczono na podstawie następujących cech: – 
1. drewno rozpierzchło-naczyniowe; 2. naczynia drobne rozmieszczone pojedyn-
czo lub w promieniowo zorientowanych grupach (ryc. 2a); 3. promienie jednorzę-
dowe, możliwa obecność promieni agregatowych (skupionych) (ryc. 2b); 4. płyta 

Ryc. 1. Wrocław – Ostrów Tumski. Fotografie mikroskopowe cech identyfikacyjnych 
drewna wtórnego.  A-C: drewno jesionu (Fraxinus sp.); A – przekrój poprzeczny, drewno 
pierścieniowo-naczyniowe; średnica naczyń drewna wczesnego jest kilkukrotnie więk-
sza niż średnica naczyń drewna późnego; B – grubościenne naczynia drewna późnego; 
C – przekrój podłużny styczny, promienie 1-3 rzędowe. D-F: drewno klonu (Acer sp.); 

D – przekrój poprzeczny, drewno rozpierzchło-naczyniowe, naczynia w całym przyroście 
rocznym o podobnej średnicy, ułożone w promieniowe szeregi; E – przekrój podłużny 
styczny, promienie 2-4(5) rzędowe; F – przekrój podłużny promieniowy, spiralne zgru-

bienia w ścianach naczyń. Skala w µm.
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perforacyjna drabinkowa (ryc. 2c); 5. brak spiralnych zgrubień w ścianach naczyń.
Buk (Fagus sp.) charakteryzuje się: 1. drewnem rozpierzchło-naczyniowym; 2. na-
czyniami rozmieszczonymi równomiernie w słoju rocznym; 3. obecnością pro-
mieni kilkurzędowych oraz wielorzędowych, rozszerzających się kielichowato na 
granicy przyrostu rocznego (ryc. 2d); 4. płytą perforacyjną prostą (ryc. 2e) w na-
czyniach drewna wczesnego i drabinkową (ryc. 2f) w naczyniach drewna późnego  
5. dobrze widoczną granicą przyrostu rocznego.

Cechy charakterystyczne drewna

 Drewno jesionu jest dość ciężkie, charakteryzuje się bardzo dużą elastycz-
nością i twardością, przez co nie jest łatwe w obróbce. Ze względu na nieregularne 
wybarwienia oraz wyraźną słoistość (związaną z tworzeniem drewna pierścienio-
wo-naczyniowego) jest bardzo dekoracyjne i obecnie chętnie wykorzystywane do 
produkcji mebli, parkietów czy okładzin. Drewno jesionu jest trwałe, gdy przecho-
wywane jest w suchych warunkach, natomiast jest nieodporne na czynniki środo-
wiska. Ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną oraz elastyczność przez 

Ryc. 2. Wrocław – Ostrów Tumski. A-C: drewno olszy (Alnus sp.); A – przekrój po-
przeczny, drewno rozpierzchło-naczyniowe, naczynia ułożone w promieniowe szeregi; B 
– przekrój podłużny styczny, promienie wyłącznie jednorzędowe; C – przekrój podłużny 
promieniowy, w naczyniach widoczne płyty perforacyjne drabinkowe. D-F: drewno buka 
(Fagus sp.); D – przekrój poprzeczny, drewno rozpierzchło-naczyniowe, naczynia ułożone 

pojedynczo, równomiernie w całym przyroście rocznym; promienie rozszerzają się na 
granicy przyrostu rocznego; E-F – przekroje podłużne promieniowe; płyta perforacyjna 

prosta (E) oraz drabinowa (F). Skala w µm.
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wieki używane było jako surowiec do celów wojskowych, np. do produkcji broni 
czy kół armatnich, a obecnie do wyrobu sprzętu sportowego (Krzysik 1974; Spła-
wa-Neymann, Owczarzak 1993; Surmiński 1995; Kokociński 2002).
 Warto zwrócić uwagę, że określenie drewno klonu nie jest jednoznaczne. 
Na obszarze Polski występuje kilku rodzimych, gatunków klonów (klon pospolity, 
jawor oraz klon polny), których właściwości fizyczne i mechaniczne drewna nie-
znacznie się różnią, ale drewno jaworu jest nieco twardsze i uważane za cenniejsze. 
Łacińska nazwa acer, która oznacza „twardy” odzwierciedla wysoką jakość tego 
surowca. Drewno klonu posiada równomierne zabarwienie i strukturę, nie jest za-
tem wzorzyste, jak drewno jesionu. Jednak jego jasna barwa, delikatność, średnia 
twardość i łatwość w obróbce sprawiają, że jest to surowiec szeroko wykorzysty-
wany zarówno do wyrobu mebli, oklein, parkietów czy drobnego sprzętu kuchen-
nego, ale też zabawek i wysokiej jakości instrumentów muzycznych (Krzysik 1974; 
Spława-Neyman, Owczarzak 1994a; 1994b; Surmiński 1999).
 Drewno olszy jest jednym z najbardziej miękkich, lekkich i elastycznych 
materiałów, przez co łatwo poddaje się obróbce. Ponadto jest bardzo odporne na 
pękanie i pęcznienie. Co ciekawe bardzo dobrze przechowuje się w wodzie, a jest 
nietrwałe, gdy jest przechowywane na wolnym powietrzu. Ze względu na jego ce-
chy fizyczne wykorzystywane jest jako materiał konstrukcyjny w budownictwie 
wodnym, do wyrobu sprzętów domowych, zabawek oraz instrumentów muzycz-
nych. Miękkie drewno olszy, obok drewna lipowego, wykorzystywane jest także 
często przez rzeźbiarzy. Atrakcyjne pomarańczowe zabarwienie świeżego drewna 
olszy czarnej zmienia się z czasem, w ciemniejszy odcień brązowo-czerwonawy 
(Krzysik 1974; Surmiński 1980).
 Drewno bukowe jest mało dekoracyjne ze względu na słabą słoistość 
(drewno rozpierzchło-naczyniowe). Chociaż jest materiałem nietrwałym i ma-
łoodpornym na czynniki atmosferyczne oraz skłonnym do pęcznień i paczenia 
się, ze względu na swoją wysoką twardość jest jednym z ważniejszych gatunków 
drewna. Surowiec ten jest szeroko wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny, 
do wyrobu mebli, klepek podłogowych, podkładów okleinowych oraz celulozy. Ze 
względu na elastyczność nadaje się do wyginania i kształtowania. Jest także często 
wykorzystywane do produkcji instrumentów muzycznych (Krzysik 1974; Surmiń-
ski 1990; Kokociński 2002).

DREWNIANE NACZYNIA TOCZONE ZNANE Z POLSKICH STANOWISK 

 W celu porównania analizowanych zabytków do innych tego rodzaju 
odkrytych na średniowiecznych stanowiskach miejskich, przeanalizowano drew-
niane naczynia toczone, które zostały udostępnione w placówkach muzealnych w 
Opolu i Szczecinie. Należy tutaj zaznaczyć, że w Szczecinie tego typu znaleziska 
zachowały się w większości przypadków w późnośredniowiecznych warstwach, 
natomiast w Opolu są to głównie przykłady wcześniejsze, przez co bardziej przy-
datne do celów porównawczych.
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 Opisywane naczynia opolskie pochodziły z muzealnej ekspozycji, należa-
ły więc do najbardziej spektakularnych i najlepiej zachowanych zabytków drew-
nianych. Datowane są na okres od początku XI do 1. poł. XII wieku. Można wska-
zać na liczne podobieństwa w formach naczyń. W Opolu oprócz analogicznych 
mis i talerzy, odkryto również niewielkie, starannie wytoczone patery. Najbardziej 
wyraźną różnicą był popularny u tamtejszych wytwórców sposób zaznaczania dna 
poprzez profilowanie, czego tak powszechnie nie spotykamy we Wrocławiu. Po-
dobieństwa zauważyć można także w samej technice wykonania naczyń. Znane 
są również wczesne przykłady naczyń toczonych jedynie z zewnątrz, które były 
wcześniej wzmiankowane w starszych publikacjach (Hołubowicz 1956, 176). Tak-
że tutaj mamy do czynienia z późnymi przykładami niewytoczonych den z przeło-
mu XI i XII wieku. Jak wiadomo miasta te, nieodległe od siebie geograficznie oraz 
kulturowo, dodatkowo połączone były rzeką Odrą. Dlatego w świetle przedstawio-
nej analizy również na polu wytwórczości tokarskiej możemy stwierdzić pomiędzy 
nimi podobieństwa w kulturze materialnej.
 Większość naczyń ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie pocho-
dzących z badań Starego Miasta została odkryta w warstwach późnośredniowiecz-
nych. Przeanalizowano także kilka z przykładów wcześniejszych. Na tej podstawie 
nasuwa się dość oczywisty wniosek o braku analogii formalnych i stylistycznych, 
w początkowej fazie wytwórczości tokarskiej, pomiędzy dalekim Szczecinem,                 
a Wrocławiem. Oprócz znacznej odległości kluczowa jest przynależność do innego 
kręgu kulturowego. Jednak w późnym średniowieczu forma mis staje się podobna 
w obydwu ośrodkach. Badacze powołują się na istniejący wówczas wspólny krąg 
wytwórczości tokarskiej obejmujący obszar od Lubeki, aż po Budę na Węgrzech 
(Holl 1966, 54-55).
 Biorąc pod uwagę dane zawarte w publikacjach, najwcześniejszy przy-
kład, który potwierdza istnienie miejscowej wytwórczości tokarskiej pochodzi                          
z Wolina. Znaleziony został tam w warstwie – XIX, datowanej na 2. poł. IX wieku 
czop produkcyjny. W tym samym czasie pojawiają się toczone paciorki burszty-
nowe. Widać zatem, że w tej nadmorskiej faktorii handlowej, posiadającej rozległe 
kontakty, początek wytwórczości tokarskiej miał miejsce wcześniej niż na terenie 
tworzącego się w kolejnym wieku państwa piastowskiego (Filipowiak 1956, 697; 
Wojtasik 1963, 298).
 Jednym z nielicznych opracowań dotyczących wczesnośredniowiecznych 
naczyń toczonych, jest analiza drewnianych zabytków codziennego użytku pocho-
dzących z badań Ostrowa Lednickiego. Co ważne, najmłodsze z nich datowane są 
na połowę XI wieku, a więc z początkowego okresu produkcji tokarskiej. Wszystkie 
odkryte tu talerze miały dość znaczne rozmiary. Potwierdza to również wcześniej 
przedstawione przypuszczenie, że mniejsze egzemplarze pojawiły się w 2. poł. XI 
wieku. Autorka opracowania tych przedmiotów nie wspomina o sposobach wykona-
nia analizowanych naczyń (Grupa 2000, 139-140). Naczynia mają określony gatunek 
drewna, z którego zostały wykonane. Zaznacza się duża różnorodność w wykorzysty-
wanym surowcu, bez względu na rodzaj produkowanych naczyń. Talerze w 6 przy-
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padkach wykonano z drewna jesionowego, jednak 3 z nich wytoczono z wiązu po-
nadto po jednym z dębu i buka. Natomiast każdą z 3 przebadanych mis wytworzono 
z innego gatunku drewna – z jesionu, wiązu oraz z olszy (Stępnik 1996, 264-265).
 Znane w polskiej literaturze archeologicznej opracowania drewnianych 
naczyń toczonych dotyczą głównie zabytków późnośredniowiecznych. Widać 
to na przykładzie Wrocławia, gdzie istniejące analizy dotyczą zabytków pocho-
dzących z badań Rynku oraz ulicy Więziennej. Odkryte naczynia miały formy 
analogiczne do innych późnośredniowiecznych egzemplarzy znanych ze stano-
wisk środkowoeuropejskich. Zostały one wytoczone dwustronnie, bądź jedynie 
wewnątrz. Co ciekawe, podczas wykopalisk na wrocławskim Rynku znaleziono 
talerze ociosywane z zewnątrz, których nie odnotowano w materiale z Ostrowa 
Tumskiego. Najważniejsze dla niniejszych rozważań wydają się być zauważalne 
wówczas preferencje gatunkowe dla poszczególnych kategorii naczyń. W obydwu 
przypadkach wszystkie miski i talerze wykonane zostały z drewna jesionowego. 
Natomiast przedmioty mniejsze, o bardziej wyszukanych formach takie jak pu-
charki, puszki i kubki wytworzono z drewna olchowego, bądź klonowego (Świętek 
1999, 109-112; Wysocka 2001, 149-153, 175).

PODSUMOWANIE

 Wyróżnione w opisywanym materiale formy, we wczesnym średniowie-
czu nie były elementem różnicującym. Występowały one przez cały badany okres. 
Wyjątkiem są jedynie niewielkie talerze, które pojawiły się w 2. poł. XI wieku.               
W porównaniu do naczyń toczonych, pochodzących z innych stanowisk, zaznacza 
się ich lokalny wymiar. Największe podobieństwa wskazać można do zabytków 
opolskich, co wydaje się naturalne biorąc pod uwagę nieznaczną odległość oraz 
podobieństwa w obrazie kultury materialnej. Natomiast znaleziska późnośrednio-
wieczne nabierają ponadregionalnego charakteru.
 Wykorzystanie drewnianych naczyń toczonych głównie jako zastawy sto-
łowej, wyklucza istnienie prawidłowości dotyczących ich objętości, a co za tym 
idzie wielkości. Z drugiej strony zaobserwowano zmieniający się w czasie sposób 
opracowywania powierzchni naczyń. W początkowym okresie duże, płaskie na-
czynia toczono jedynie po stronie zewnętrznej, dzięki czemu ich wykonanie stało 
się mniej pracochłonne. Formy głębsze, głównie misy, były opracowywane przy 
pomocy tokarki z obydwu stron. W 2. poł. XI wieku toczenie jednostronne zanika, 
z nie do końca wyjaśnionych przyczyn. Toczenie dwustronne dominowało aż do 
XIII wieku, kiedy zaczęły się pojawiać naczynia wytoczone wewnątrz, a z zewnątrz 
jedynie ociosywane. W tym okresie przemiany w wytwórczości wiązać możemy ze 
zmianami zachodzącymi wówczas na Śląsku w stosunkach prawnych i społecznych, 
określanych przez niektórych badaczy mianem „rewolucji XIII wieku” (Dziedu-
szycki 1998).
 Analiza surowca wykorzystywanego w średniowiecznej produkcji tokar-
skiej również odzwierciedla wcześniej wspomniane tendencje. Początkowo, aż do 
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XIII wieku, widoczna jest duża różnorodność w wykorzystywanym materiale, bez 
względu na samą formę naczyń. Wyniki te mają swoje potwierdzenie na innych 
wczesnośredniowiecznych stanowiskach polskich. Wraz z standaryzacją produk-
cji, związaną również w powstającą w tym czasie organizacją cechową, następuje 
ujednolicenie stosowanego surowca. Dla typowych mis i talerzy było to zawsze 
drewno jesionowe. W przypadku mniejszych, bardziej wyszukanych form, wyko-
rzystywano drewno olchy lub klonu. Oprócz kilku późnośredniowiecznych na-
czyń, podobne wyniki uzyskano dla zabytków odkrywanych na obszarze lokacyj-
nego Wrocławia.
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LITERATURA

Baran D. 
      2003 Naczynia drewniane w średniowiecznym Szczecinie. Studium z historii kultury 
              materialnej X-XVI w. Toruń: maszynopis w Archiwum Muzeum Narodowego 
              w Szczecinie.
Barnycz-Gupieniec R. 
     1959 Naczynia drewniane z Gdańska w X-XIV wieku. Łódź: Ossolineum.
Barnycz-Gupieniec R. 
     1961 Tokarstwo i bednarstwo z XIII-XIV wieku w osadzie miejskiej w Gdańsku, Mate-
              riały Zachodniopomorskie 7, 391-434.
Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 
      1986 Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław-Warszawa-Kra-
              ków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.
Cnotliwy E. 
      1980 Późnośredniowieczna studnia-latryna na dziedzińcu zamku książąt pomorskich 
              w Szczecinie, Materiały Zachodniopomorskie 26, 333-396.
Dzieduszycki W. 
      1998 Wiek XIII. Przemiany ich specyfika i znaczenie, (w:) K. Wachowski (red.), Kultura 
              średniowiecznego Śląska i Czech, t. 3 „Rewolucja” XIII wieku, Wrocław: Uniwer-
              sytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Muzeum 
              Archeologiczne we Wrocławiu, 17-22.
Filipowiak W. 
      1956 Wyniki badań archeologicznych w Wolinie w latach 1954-1955,Archeologické 
              rozhledy 8, 686-697.
Godet J-D. 
      2008 Atlas drewna. Warszawa: Oficyna wydawnicza Multico.

Drewniane naczynia toczone z Ostrowa Tumskiego...



228

Greguss P. 
     1945 The identification of Central European Dicotyledonous trees and shrubs based on  
              xylotomy. Budapest: Hungarian museum of natural History.
Grupa M. 
     2000 Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego, (w:) Z. Kurnatowska (red.),Wcze
              snośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. 1 Mosty traktu gnieźnień-
              skiego. Toruń: Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
              139-144.
Holl I. 
     1966 Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Budapest: AkadémiaiKiadó.
Hołubowicz W. 
     1956 Opole w wiekach X-XII. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Kaźmierczyk J. 
     1965 Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu,Kwartalnik Hi-
              storii Kultury Materialnej 13 (3), 469-498.
Kaźmierczyk J. 
      1991 Ku początkom Wrocławia, t. 1, Wrocław, Warszawa: Volumen.
Kaźmierczyk J. 
      1993 Ku początkom Wrocławia, t. 2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety. 
Kaźmierczyk J. 
      1995 Ku początkom Wrocławia, t. 3, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
      1974 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1972 roku, Silesia Antiqua 16, 
              241-277.
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
      1975 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1973 roku, Silesia Antiqua 17,   
              183-220.
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
      1976 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1974 roku, Silesia Antiqua 18,  
              177-224.
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
      1977 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1975 roku, Silesia Antiqua 19, 
              181-240.
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
      1978 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1976 roku, Silesia Antiqua 20,  
              123-167.
Kaźmierczyk J. Kramarek, Lasota C. 
     1979 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1977 roku, Silesia Antiqua 21,                
              211-182.
Kokociński W. 
     2002 Anatomia drewna. Poznań: Prodruk.
Krzysik F. 
     1974 Nauka o drewnie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Neugebauer W. 
      1954 Typen mittelalterlichen Holzgeschirrs aus Lübeck, (w:) Frühe Burgen und Staedte. 
              Berlin: Akademie-Verlag, 174-190.
Ostrowska E. 
      1959 Prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1956 roku,

M. Rakoczy, E. Myśkow



229

              Sprawozdania Archeologiczne 6, 144-154.
Podwińska Z. 
      1978 Drewno, (w:) M. Dembińska, Z. Podwińska (red.), Historia kultury materialnej 
              Polski, t. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 131-147.
Schweingruber F.H. 
      1978 Microscopic wood anatomy. Structural variability of stems and twigs in recent 
              and subfossil woods from Central Europe. Birmensdorf: Swiss Federal Institute of 
             Forestry Research.
Schweingruber F.H. 
      1990 Anatomy of European woods, Haupt. Bern und Stuttgart: Eidgenössische For-
              schungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft.
Spława-Neyman S., Owczarzak Z. 
     1993 Użytkowe gatunki drewna – Vademecum. Jesion, Przemysł Drzewny 44 (10), 
              wkładka.
Spława-Neyman S., Owczarzak Z. 
      1994a Użytkowe gatunki drewna – Vademecum. Klon jawor, Przemysł Drzewny 45 
              (11), wkładka. 
Spława-Neyman S., Owczarzak Z. 
      1994b Klon zwyczajny i polny, Przemysł Drzewny 45 (12), wkładka.
Stępnik T. 
      1996 Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego – analiza surowcowa, 
              Studia Lednickie 4, 261-295.
Surmiński J. 
     1980 Właściwości techniczne drewna olszy i możliwości jego wykorzystania, (w:) 
              S. Białobok (red.), Olsze – Alnus Mill. Poznań: PAN Instytut Dendrologii; PWN, 
              325-341.
Surmiński J. 
      1990 Właściwości techniczne i możliwości zastosowania drewna bukowego, (w:) 
             S. Białobok (red.), Buk zwyczajny. Fagus sylvatica. Poznań: PAN Instytut Dendro-
              logii; PWN, 597-613.
Surmiński J. 
      1995 Właściwości techniczne i możliwości zastosowania drewna jesionowego, (w:) 
              W. Bugała (red.), Jesion wyniosły- Fraxinus Excelsior. Poznań-Kórnik: PAN In-
              stytut Dendrologii, 469-480.
Surmiński J. 
      1999 Właściwości techniczne i możliwości zastosowania drewna klonów, (w:)
              W. Bugała (red.), Klony. Poznań-Kórnik: PAN Intytut Dendrologii, 657-663.
Świętek K. 
      1999 Naczynia i drobne przedmioty drewniane, (w:) C. Buśko, J. Piekalski (red.),
              Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście (=Wratislavia 
              Antiqua 1) 105-119.

Trawkowski S. 
      1985 Troska o pożywienie, (w:) J. Dowiat (red.) Kultura Polski średniowiecznej  
              X-XIII w. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 29-58.
Wojtasik J. 
       1963 Przedmioty drewniane znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, Materiały Zachod-
              nio pomorskie 9, 273-314.

Drewniane naczynia toczone z Ostrowa Tumskiego...



230

Woźnicka M. 
      1961 Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza. Poznań: Pań-
              stwowe Wydawnictwo Naukowe.
Wysocka I. 
      2001 Wyroby drewniane. Produkcja i dystrybucja, (w:) C. Buśko (red.), Rynek wroc- 
              ławski w świetle badań archeologicznych cz.1 (= Wratislavia Antiqua 3), 147-208.

M. Rakoczy, E. Myśkow


