
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Tom 58, s. 151–164 Wrocław 2016
DOI: 10.17427/SSA16008

MAŁGORZATA RAKOCZY

CHARAKTERYSTYKA ŚREDNIOWIECZNYCH STOŁOWYCH 
NACZYŃ KLEPKOWYCH W OPARCIU O ZNALEZISKA 

Z OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

Abstract: In Ostrów Tumski in Wrocław excavations number I and II revealed a set of small stave bowls. 
They were dated from the second half of the tenth century to the beginning of the thirteenth century. 
The group contains 22 items. Besides staves and bottoms of the vessels numerous semi-finished 
products were discovered which suggest local manufacture of this kind of bowls existed as early 
as the tenth century. An extraordinary find are six similarly decorated  staves, which are a part of 
one vessel. The analysis of the artefacts confirms that late medieval semi-cone shaped stave vessels 
are a continuation of earlier forms. The differences that can be observed between techniques of 
manufacturing early and late medieval vessels are a consequence of changes in manufacturing of 
items for everyday use in the thirteenth century. They led to simplifying forms of stave bowls, less 
detailed processing and to unification and massification of production. The table use of this kind 
of bowls is confirmed by a vast number of iconographic sources from the period.
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WPROWADZENIE

W średniowieczu powszechnie używaną zastawą stołową były naczynia wykonane 
z drewna. Pomimo niezbyt częstych odkryć tej kategorii zabytków, założenie to po-
twierdzają liczne źródła pisane oraz ikonograficzne. Wśród najbardziej znanych 
można wymienić fragment tkaniny z Bayeux z końca XI wieku, przedstawiający scenę 
uczty, w którym jako zastawę stołową ukazano naczynia drewniane. Picie z drew-
nianych mis wyobrażone jest także w Kodeksie lubińskim, pochodzącym z połowy 
XIV wieku i opisującym żywot świętej Jadwigi Śląskiej. W jednym z najbardziej 
znanych polskich źródeł średniowiecznych, czyli w powstałej na początku XII wie-
ku kronice Anonima zwanego Gallem, znaleźć można opis uczty wydanej ku czci 
cesarza Ottona III podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Autor podkreśla 
użycie wówczas jedynie naczyń metalowych, gdyż „żadnych drewnianych tam nie 
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było” (Gall 1989, 22). Abstrahując od tego, że głównym celem tego opisu miało być 
podkreślenie bogactwa i potęgi państwa za czasów Bolesława Chrobrego, jednocze-
sne wymienienie naczyń drewnianych wskazuje na typową dla tego okresu zastawę 
stołową (Dembińska 1978, 285).

Na stołowe zastosowanie pojemników wykonanych z drewna wskazują także 
formy ówczesnych naczyń ceramicznych. Wśród powszechnie znajdowanych tego 
typu zabytków na stanowiskach archeologicznych przeważają formy garnkowate, 
stosunkowo rzadko odkrywane są misy i talerze (Dembińska 1978, 286). W źródłach 
pisanych można również znaleźć informację o wykorzystaniu podczas posiłków 
do potraw stałych chleba jako talerza, prawdopodobnie płaskich podpłomyków (Rut-
kowska-Płachcińska 1978, 277).

Liczba znalezionych drewnianych naczyń stołowych nie odpowiada ich powszech-
nemu zastosowaniu w średniowieczu. Wynika to głównie z nietrwałego surowca, 
z którego były one wykonane. Drewno zachowuje się w odpowiednich warunkach, 
głównie na stanowiskach miejskich, dlatego niewiele można powiedzieć o naczyniach 
używanych w tamtym czasie na wsiach. Z drugiej strony zniszczone naczynia mogły 
być wykorzystywane jako opał, co również przyczyniło się do niezbyt częstych odkryć 
tej kategorii zabytków.

Najczęściej odkrywanymi na ziemiach polskich w średniowieczu naczyniami 
drewnianymi są stożkowate misy klepkowe. Do tej pory dominował pogląd, że pro-
dukcję tych niewielkich naczyń rozpoczęto na ziemiach polskich w XIII wieku. Wcze-
śniej miały one pojawiać się sporadycznie tylko w niektórych ośrodkach (Polak 1997, 
230–231). We Wrocławiu najwcześniejsze z nich również datowano na XIII stulecie 
(Wysocka 2001, 181). Jednak analiza zabytków z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 
ukazuje, że naczynia te mogły być używane już pod koniec X wieku. Opis wczesno- 
i późnośredniowiecznych mis klepkowych pozwoli na przedstawienie przemian w ich 
wytwórczości, charakterystycznych także dla innych gałęzi rzemiosła w tym okresie. 
Zastosowanie tych naczyń jako zastawy stołowej potwierdzają przytoczone w tekście 
średniowieczne źródła ikonograficzne.

CHARAKTERYSTYKA PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH 
MIS KLEPKOWYCH

Charakterystyczna forma mis klepkowych, przypominająca kształt ściętego stożka, 
związana jest z techniką wytwórczości naczyń bednarskich. Klepki tych naczyń były 
zazwyczaj niewielkie i cienkie, dlatego niemożliwe było wycięcie głębokiego wątoru, 
czyli rowka wykonywanego blisko podstawy, w którym umieszczano dno naczynia. 
By rozwiązać ten problem, klepki odchylano na zewnątrz, dzięki czemu dno było 
mocniej osadzone w wątorze (Woźnicka 1961, 23). Sposób ścięcia podstawy, zwanej 
inaczej piętką, decydował o umieszczeniu klepki w naczyniu pod odpowiednim 
kątem (Wysocka 2001, 148). Z drugiej strony wychylony kształt naczynia wymagał 
wykonania na stronie zewnętrznej klepek specjalnych wrębów na obręcze, zapobie-
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gających ich zsuwaniu się w kierunku dna (Kaźmierczyk 1965, 491). Na naczyniach 
średniowiecznych wycinano od jednego do trzech takich wrębów (ryc. 1), (Kowalska, 
Dworaczyk 2011, 229).

Ryc. 1. Wrocław, ul. Szewska. Późnośredniowieczne misy klepkowe (wg Konczewska 2010, 293)
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Opierając się na wymiarach klepek, można wydzielić cztery typy naczyń: kubki, 
czarki, misy głębsze – średnie i duże, oraz misy bardzo płytkie, większe od wcześniej 
opisanych (Woźnicka 1961, 9). Wydaje się, że naczynia trzech pierwszych typów mogły 
być wykorzystywane jako zastawa stołowa, natomiast ostatni być może do magazy-
nowania pożywienia. Klepki mają wysokość od 2,5 do 14 cm, zazwyczaj ok. 4–8 cm. 
Średnice den naczyń wahają się w granicach 4–31 cm, większość z nich ma 9–12 cm 
(Polak 1997, 230; 1998, 253; Wysocka 2001, 148).

Sposób wykonania stożkowatych naczyń klepkowych był dość niestaranny. Na po-
wierzchniach wewnętrznych klepek zauważyć można ślady obróbki w postaci ostrych, 
wyraźnych bruzd. Dodatkowo większość klepek z jednego naczynia ma różną wy-
sokość. Do wycinania wrębów używano prawdopodobnie noża, co poświadczają 
ślady przebicia ścianek klepek (Woźnicka 1961, 20; Świętek 1999, 116). Jedyna część 
naczynia, którą niezwykle starannie wygładzano, to spoiny, czyli boczne krawędzie 
klepek, ponieważ były one kluczowe dla zachowania szczelności naczyń (Woźnicka 
1961, 20). Wśród znalezisk odkrytych na stanowiskach XIV–XV-wiecznych dominują 
naczynia z pojedynczą obręczą (Polak 1997, 230, Świętek 1999, 105; Konczewska 2010, 
292). Wydaje się, że jest to specyfika późnośredniowieczna. W materiale z XIII wieku, 
pochodzącym z pl. Nowy Targ we Wrocławiu, 70% klepek było łączonych dwiema 
obręczami (Kaźmierczyk 1970, 468). Bardzo rzadko znajdowane są klepki z trzema 
wrębami na obręcze (Dworaczyk, Kowalska 2011, 229). Prawdopodobnie wykona-
nie takich klepek było czasochłonne, a same naczynia miały bardziej luksusowy 
charakter. W tym okresie powszechnym zabiegiem było dodatkowe uszczelnianie 
naczyń dziegciem lub innego rodzaju smołą drzewną, czego ślady można obecnie 
obserwować na wewnętrznych powierzchniach klepek i den (Konczewska 2010, 294). 
Naczynia spajano zazwyczaj obręczami wykonanymi z wikliny bądź z młodych pędów 
drzew. Sporadycznie są one odkrywane razem z naczyniami. Nie można wykluczyć, 
że pojemniki były również łączone obręczami metalowymi (Konczewska 2010, 292).

Na stanowiskach położonych na północy obecnego terytorium Polski klepki stoż-
kowatych naczyń wykonywano głównie z drewna sosnowego (Grabska 1979, 120–121; 
Polak 1996, 331; Dworaczyk et al. 2003, 296). Na Śląsku do tego celu wykorzystywano 
zazwyczaj drewno świerkowe (Kaźmierczyk 1965, 473; Świętek 1999, 105; Wysocka 
2001, 173). Jest ono uważane za gorsze jakościowo niż drewno sosnowe, ale jest dobrze 
łupliwe, czyli łatwo poddaje się obróbce.

Dzięki zachowanym źródłom pisanym można ustalić, kto w późnym średniowie-
czu zajmował się wyrobem niewielkich mis klepkowych. W tym okresie postępowała 
specjalizacja w obrębie dotychczas jednej gałęzi wytwórczości. Na podstawie statutu 
krakowskich bednarzy i łagiewników z 1435 r., można stwierdzić, że wyrobem analizo-
wanych naczyń stołowych zajmowali się drudzy z wymienionych w tym dokumencie 
(Metz 2006, 297–298).

Niewielkie stożkowate naczynia klepkowe są powszechnie znajdowane na stano-
wiskach późnośredniowiecznych. Często stanowiły one najliczniejszą kategorię wśród 
wszystkich odkrywanych przedmiotów drewnianych (Polak 1997, 230; Świętek 1999, 
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105; Wysocka 2001, 148, Konczewska 2010, 291). Wskazuje to na ich masową produk-
cję w tym okresie z łatwo dostępnego surowca. Niestaranność wykonania naczyń 
świadczy o tym, że były to produkty tanie, codzienne, nietrwałe i często wymieniane. 
Prawdopodobnie chętnie używali ich ludzie wszystkich stanów (Polak 1998, 253).

ANALIZA STOŁOWYCH NACZYŃ KLEPKOWYCH 
Z OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

Analiza będzie obejmować zabytki, pozyskane podczas eksploracji wykopów, ozna-
czonych numerami I i II, prowadzonej w latach 1972–1978 na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu przez Józefa Kaźmierczyka z ówczesnej Katedry Archeologii UWr. 
Obecnie znajdują się one w zbiorach Instytutu Archeologii UWr. Opisywane fragmen-
ty stożkowatych naczyń klepkowych okryto w warstwach datowanych na 2. połowę 
X po początek XIII wieku1. XIV- i XV-wieczne warstwy osadnicze na tych wykopach 
nie zachowały się. Znaleziono 15 klepek bądź ich fragmentów pochodzących z ośmiu 
naczyń, 3 półfabrykaty klepek oraz 4 dna.

Długości klepek wahają się od 8,1 do 16,6 cm. Ich szerokość przy podstawie wynosi 
od 1,1 do 3,8 cm, a przy wylewie od 3,2 do 6,9 cm. Grubość klepek przy podstawie 
ma od 0,5 do 1 cm, przy wylewie od 0,3 do 0,5 cm. We wszystkich przypadkach wątor 
jest trójkątny, co wynika zapewne z niewielkiej grubości klepek. Głębokość wątorów 
waha się w granicach 0,2–0,4 cm, a wysokość – 0,3–0,6 cm. Biorąc pod uwagę wymia-
ry analizowanych klepek, można podzielić je na dwie podstawowe formy: większe, 
głębokie misy o wąskich klepkach o długościach od ok. 12 do 16 cm (ryc. 2a) oraz 
mniejsze, głębokie misy o szerszych klepkach o długościach w granicach ok. 8–12 cm 
(ryc. 2b). Według tego podziału pozostałości trzech naczyń można uznać za większe 
misy, pięć pozostałych za mniejsze. Wszystkie klepki, z wyjątkiem najmłodszej po-
chodzącej z początku XIII wieku, mają dwa wręby na obręcze. Wspomniany wcześniej 
egzemplarz był łączony pojedynczą obręczą. Klepki charakteryzują się starannym 
wykonaniem. Niewidoczne są ślady obróbki, ich powierzchnie zostały wygładzone. 
Mają również regularną grubość i długość. Wręby zostały dokładnie wycięte, naj-
prawdopodobniej ośnikiem, na co wskazuje ich regularny kształt.

Trzy kolejne zabytki można określić jako półfabrykaty klepek (ryc. 2c). Zostały 
one odkryte w warstwach osadniczych, pochodzących z końca X i schyłku XI wieku. 
W przypadku dwóch starszych, mniejszych półfabrykatów klepek zarówno ich górne 
wręby, jak i wątory zostały jedynie zaznaczone, a nie wyryte. Wskazuje to na niedo-
kończenie tych przedmiotów, ponieważ ich dna i obręcze nie miały punktu oparcia. 
Trzeci, większy półfabrykat miał zaznaczony tylko górny wrąb, więc jego stopień 
obróbki był jeszcze mniej zaawansowany w porównaniu z wcześniej opisanymi eg-
zemplarzami. Pojawienie się półfabrykatów klepek w najstarszych nawarstwieniach 

1 Datowanie warstw z wykopów I i II na podstawie: Kaźmierczyk et al. 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 
1980.
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Ryc. 2. Wrocław – Ostrów Tumski: a – klepki większych naczyń; b – klepki mniejszych naczyń; c – 
półfabrykaty klepek; d – dna naczyń klepkowych, fot. M. Rakoczy

wskazuje na lokalną produkcję tego typu naczyń na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 
już od końca X wieku.

Podczas badań znaleziono również cztery dna (ryc. 2d). Wiążemy je z produkcją 
stożkowatych naczyń klepkowych, ze względu na ich niewielkie rozmiary. Analizu-
jąc wymiary den, można jedynie pośrednio uzyskać informację o wielkości i formie 
naczynia, którego były częścią. Średnice den wahają się w od 5,2 do 9,7 cm, więc są za-
zwyczaj mniejsze od znanych egzemplarzy późnośredniowiecznych. W dwóch przy-
padkach krawędź dna została ścięta dwustronnie, w dwóch kolejnych jednostronnie.
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Na stronie wewnętrznej 60% klepek i na powierzchniach połowy den można 
zauważyć ślady ciemnego nalotu. Prawdopodobnie jest to pozostałość substancji 
uszczelniającej naczynia, które służyły głównie do przechowywania płynów. Bez 
specjalistycznych badań niemożliwe jest dokładne ustalenie jej składu. Być może był 
to rodzaj smoły drzewnej, którą zaobserwowano na naczyniach ze stanowisk późno-
średniowiecznych (Gühne 1991, 26; Konczewska 2010, 294).

W analizowanym zbiorze jedno znalezisko zasługuje na szczególną uwagę. W war-
stwie G1, datowanej na 3. ćwierć XI wieku, zachowało się sześć niewielkich klepek. 
Miały analogiczną długość, a ich wątory zostały wyryte w tym samym miejscu. Były 
zatem częścią jednego naczynia. Dodatkowo wszystkie ozdobiono w podobny sposób. 
Ornament w postaci przecinających się wstęg znajdował się po stronie zewnętrznej, 
pomiędzy wrębami (ryc. 3a). Ze względu na dekoracyjny ryt misa ta mogła mieć 
luksusowy charakter. Jej prawdopodobną formę ukazuje zamieszczona rekonstrukcja 
(ryc. 3b). Zdobienie powierzchni naczyń klepkowych jest praktycznie niespotykane. 
Podobnie dekorowaną, pojedynczą klepkę odkryto we Freibergu w Saksonii (ryc. 3c), 
(Gühne 1991, 119). Wydaje się, że ornament na wrocławskim naczyniu może być na-
śladownictwem zdobnictwa metalowych okuć wiader klepkowych, odkrywanych 
w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach, np. w Lutomiersku lub 
w Sowinkach (Nadolski et al. 1959, tab. 73; Krzyszkowski 1992, 96). Znaleziska te 
są datowane na przełom X/XI po początek XII wieku (Kurasiński 2015, 206). Zdobienie 

Ryc. 3. Wrocław – Ostrów Tumski: a – zdobione klepki naczynia (fot. M. Rakoczy), b – prawdopodobna 
rekonstrukcja misy (wg Kaźmierczyk et al. 1977, 187), c – Freiberg, zdobiona klepka, (wg Gühne 1991, s. 119)
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jest dosyć często spotykane na przedmiotach codziennego użytku we wczesnym śre-
dniowieczu. Jednak w późniejszym okresie zanika ono głównie ze względu na zmiany 
w organizacji produkcji tych wyrobów.

Podobny zbiór niewielkich stożkowatych naczyń klepkowych pochodzących 
z wczesnego średniowiecza odkryto na Ostrówku w Opolu. Znaleziono tam w war-
stwach osadniczych datowanych na X-XII wiek 17 klepek i 3 dna – łącznie dokładnie 
tyle samo, ile na wrocławskim Ostrowie Tumskim (nie licząc XIII-wiecznej klepki 
i dna). Wszystkie opolskie klepki wykonano bardzo starannie. Łączono je dwiema 
obręczami. Zrekonstruowana pojemność naczyń wyniosła około 1,5–1,8 litra (Kaź-
mierczyk 1965, 490–491; Bukowska-Gegidowa, Gediga 1986, ryc. 50.22, 59.5). Można 
zauważyć liczne podobieństwa zarówno w formach, jak i w sposobach wykonania 
naczyń opolskich i wrocławskich.

Sporadycznie fragmenty niewielkich naczyń klepkowych znajdowane są na innych 
wczesnośredniowiecznych stanowiskach. Podczas badań Starego Miasta w Szczecinie 
odkryto analogiczną pojedynczą klepkę w warstwie osadniczej, datowanej na koniec 
XI wieku. Pozostałości stołowych naczyń klepkowych pojawiają się tam liczniej 
od połowy XII wieku (Dworaczyk, Kowalska 2011, 229).

Analizowane fragmenty naczyń nie zostały zbadane pod względem surowca, 
z którego zostały wykonane. W podobnym zbiorze naczyń z Opola wszystkie klepki 
i dna wykonano z drewna sosnowego (Kaźmierczyk 1965, 490). Z tego samego surowca 
wykonano pojedynczą trapezowatą klepkę odkrytą na Ostrowie Tumskim we Wro-
cławiu w wykopie IIIF (Myśkow, Rakoczy 2015, 364). Dalsze planowane badania mogą 
potwierdzić wcześniejsze wyniki.

REZULTATY I DYSKUSJA

Rzemieślnicy wytwarzający późnośredniowieczne, niewielkie misy klepkowe o kształ-
cie przypominającym odwrócony stożek najprawdopodobniej kontynuowali formy 
wcześniejszych naczyń, pojawiających się w X–XII wieku. Jednak wyraźnie widocz-
nych jest kilka różnic. W późnym średniowieczu pojawiają się nowe odmiany mis. 
Oprócz niewielkich oraz średnich, dosyć głębokich mis rozpoczyna się produkcja 
kubków oraz dużych i płytkich naczyń. Ścianki mis wczesnośredniowiecznych były 
mocniej nachylone na zewnątrz, przez co ich dna miały zazwyczaj mniejszą średnicę 
w porównaniu z młodszymi egzemplarzami. W późniejszym okresie klepki naczyń 
ulegają skróceniu. Dodatkowo, w XIII wieku pojawiają się klepki z pojedynczym 
wrębem na obręcz. Prawdopodobnie z czasem zaczynają one dominować. Kolejną 
bardzo wyraźną różnicą jest odmienna staranność wykonania naczyń. Dokładnie 
wygładzone klepki wczesnośredniowieczne o regularnych wymiarach zostają zastą-
pione egzemplarzami z wyraźnymi śladami obróbki, z często pobieżnie wyrytymi 
wrębami. Jednak najbardziej charakterystyczna jest masowa produkcja stołowych 
naczyń klepkowych w późnym średniowieczu, co odzwierciedlają liczne znaleziska 
tej kategorii przedmiotów na stanowiskach archeologicznych z tego okresu. W ana-
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lizowanym zbiorze w warstwach datowanych w przybliżeniu na 300 lat (X–XII wiek) 
odkryto 20 fragmentów naczyń. Zabytki z XIII-XV wieku zazwyczaj liczone są w set-
kach egzemplarzy (Polak 1999, 234; Wysocka 2001, 148; Konczewska 2010, 291). Wydaje 
się, że przynajmniej na Śląsku zmienił się również surowiec, z którego wykonywano 
naczynia. Początkowo było to drewno sosnowe, z czasem używano głównie drewna 
świerkowego. Wynika to w dużej mierze z umasowienia produkcji w tym czasie. 
Gorsze jakościowo drewno było wybierane ze względu na prawdopodobnie niższą 
cenę oraz łatwiejszą obróbkę.

Warto się zastanowić, co spowodowało opisane zmiany w produkcji stołowych 
naczyń klepkowych. Kluczowym momentem dla tych przemian był wiek XIII. W tym 
czasie na Śląsku dochodzi do przekształceń dotychczasowych stosunków prawnych, 
społecznych i gospodarczych. Zmiany te, związane m.in. z lokacją miast na prawie 
niemieckim, głównie magdeburskim, doprowadziły do nadania nowych praw mia-
stom oraz, w pewnym zakresie, autonomii. Dynamika oraz charakter tych przemian 
są szeroko dyskutowane przez badaczy. W tym miejscu zostaną one jedynie zasygna-
lizowane. W XIII wieku pojawia się regularna sieć ulic, powstają organizacje cechowe, 
wyznaczone zostają rynki z handlem ściśle uregulowanym przez przepisy. W tym 
okresie miejsce zamieszkania odzwierciedla pozycję społeczną. Wyznacznikami za-
budowy stają się działki mieszczańskie, na których budowane były piętrowe budynki 
ceglane (Dzieduszycki 1998, 17–19).

Kolejnym ważnym aspektem był napływ obcych przybyszów, głównie z Europy 
Zachodniej. Przyczynił się on do upowszechnienia nowych rozwiązań prawnych 
oraz technologii (Piekalski 2012, 271). Spowodowało to zmiany w dotychczasowej wy-
twórczości, zwłaszcza przedmiotów codziennego użytku. We Wrocławiu wpływ tych 
procesów zauważono w produkcji garncarskiej, w rzemiosłach związanych obróbką 
poroża i kości oraz w tokarstwie (Jaworski 1998, 73; Rzeźnik 1998, 121; Rakoczy 2016, 
90). Analizując przemiany w rzemiośle bednarskim, warto opisać przekształcenia, 
którym podlegało tokarstwo, jako pokrewna gałąź wytwórczości zajmująca się ob-
róbką drewna, także produkująca naczynia stołowe.

Produkty miejscowych pracowni tokarskich są odkrywane na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu już w najwcześniejszych warstwach osadniczych datowanych 
na 2. połowę X wieku. W wykopach I, II i III z końca X i początku XIII wieku 
znaleziono fragmenty 90 naczyń toczonych. W tym czasie wszystkie naczynia były 
starannie obrabiane. Zazwyczaj toczono je dwustronnie, często zdobiono za pomocą 
wyraźniejszych żłobków tokarskich. W XIII wieku dochodzi do przełomu w do-
tychczasowej wytwórczości. Zmienia się technika ich wykonania – wprowadzona 
zostaje bardziej wydajna tokarka o napędzie nożnym. Ujednolica się forma naczyń. 
Większość produkowanych w tym czasie przedmiotów to średniej wielkości misy 
toczone wewnątrz, a z zewnątrz jedynie obciosywane. Strona zewnętrzna nie była 
wygładzana, przez co misy miały nieregularny, wieloboczny kształt. Produkowa-
ne były masowo, co ma swoje odzwierciedlenie w licznych znaleziskach tego typu 
naczyń na wielu stanowiskach późnośredniowiecznych. Oprócz tego wykonywano 



M. Rakoczy160

w mniejszej ilości, bardziej zróżnicowane misy toczone dwustronnie (Rakoczy 
2016, 46).

Opisane zmiany można odnieść do wytwórczości analizowanych stołowych na-
czyń klepkowych. W początkowym okresie niezbyt licznie produkowane niewielkie 
misy klepkowe były starannie wykonywane z drewna sosnowego, czasem zdobione. 
Zazwyczaj spajano je dwiema obręczami. W XIII wieku następuje przyspieszenie 
procesu produkcji – na powierzchniach klepek widoczne są ślady obróbki. Dodat-
kowo doszło do uproszczenia form mis, w wyniku czego pojawiają się krótsze klepki 
z pojedynczymi wrębami na obręcz. W tym czasie rozpoczęto produkcję nowych form 
naczyń o kształcie ściętego stożka. Podobnie jak w przypadku tokarstwa, dochodzi 
do umasowienia i ujednolicenia dotychczasowej wytwórczości. Do wyrobu klepek 
używane było wówczas głównie drewno świerkowe, łatwo poddające się obróbce. 
Prawdopodobnie zarówno w przypadku toczonych jednostronnie mis, jak i niewiel-
kich misek klepkowych były to produkty stosunkowo tanie, które często wymieniano.

ZASTOSOWANIE NIEWIELKICH MIS KLEPKOWYCH 
– PRZYKŁADY IKONOGRAFICZNE

Zastosowanie niewielkich mis klepkowych o kształcie ściętego stożka jako naczyń 
stołowych potwierdzają liczne źródła ikonograficzne. Wyższe i mniej wychylone na ze-
wnątrz naczynia używano głównie jako kubki do picia. Niższe misy, o większej śred-
nicy dna, przeznaczone były do serwowania posiłków. Warto pamiętać, że korzystanie 
w tamtym czasie z płaskich, w dzisiejszym rozumieniu, talerzy było niepraktyczne, 
ze względu na ówczesny jadłospis. Składał się on w dużej mierze z zawiesistych papek 
bądź zup, dlatego używane naczynia musiały być dość głębokie (Trawkowski 1985, 53). 
Zapewne z tego powodu misy zazwyczaj dodatkowo uszczelniano smołą drzewną.

Kolejnym prawdopodobnym zastosowaniem analizowanych naczyń, zwłasz-
cza większych i płaskich mis, było przechowywanie produktów żywnościowych. 
Przypuszczenie to potwierdzają wykopaliska przeprowadzone na terenie dawnego 
konwentu oo. franciszkanów w Inowrocławiu. Znaleziono tam kilka mis klepkowych 
w zawalonej piwniczce zakonnej, która zapewne spełniała funkcję magazynową 
(Grabska 1979, 117).

Jednym z najstarszych przedstawień, na którym znaleźć można wyobrażenie nie-
wielkich naczyń klepkowych, jest relief z kościoła w Andlau w Alzacji, pochodzący 
z 2. połowy XII wieku (Wysocka 2001, 175). Na tej płaskorzeźbie wysokie naczynia 
klepkowe z dwiema obręczami używane są jako kubki do picia (ryc. 4). Kolejnym 
przykładem jest kopia ilustracji z kodeksu Hortus deliciarum, również pochodzące-
go z 2. połowy XII wieku, zniszczonego podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 
r. (ryc. 5) (Konczewska 2010, 294). Naczynie o kształcie ściętego stożka z dwoma 
wiązaniami zostało przestawione w scenie uczty. W katedrze w Kolonii znajduje się 
rzeźba św. Jana Ewangelisty z 2. połowy XIII wieku (Wysocka 2001, 175). Trzyma on 
naczynie klepkowe z trzema wiązaniami, które jest rzadko spotykane w materiale 
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Ryc. 5. Kopia ilustracji pochodzących z kodeksu Hortus deliciarum 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Hortus_deliciarum, data dostępu 
1.05.2016 r.)

Ryc. 6. Biblioteka w Karlsru-
he, miniatura z XIV-wiecz-
nego graduału (http://www.
gutenberg-e.org/lindgren/de-
tail/BLB-St-Peter-perg-49-f17v-
-Last-Supper.html, data dostę-
pu 1.05.2016 r.)

Ryc. 4. Andlau, relief z kościoła św. św. Piotra i Pawła (http://www.kathedralen.net/andlau/andlau16.
html, data dostępu 1.05.2016 r.)

archeologicznym. Na obrazie Mistrza Bertrama z 2. połowy XIV wieku, wyobra-
żającym Ostatnią Wieczerzę, zauważyć można niewielki kubek klepkowy z dwoma 
wiązaniami (Wysocka 2001, 176). Podobne przedstawienie pochodzi z jednego z rę-
kopisów biblioteki w Karlsruhe. W XIV-wiecznym graduale dominikańskim również 
umieszczono miniaturę, ukazującą Ostatnią Wieczerzę. Jednym z odwzorowanych 
naczyń jest niewielka misa klepkowa z dwoma wiązaniami (ryc. 6).
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W źródłach pochodzących z terenu obecnej Polski znamy również przestawienia, 
potwierdzające stołowe zastosowanie niewielkich naczyń klepkowych. W śląskim 
Kodeksie lubińskim, datowanym na połowę XIV wieku, ukazany został książę Hen-
ryk Pobożny pijący z niedużej misy z jednym wiązaniem (ryc. 7), (Świętek 1999, 105). 
Co ciekawe, ma ona formę analogiczną do naczyń odkrywanych na wrocławskich 
stanowiskach późnośredniowiecznych. Kolejnym przykładem jest poliptyk św. Mi-
kołaja, pochodzący z 1. połowy XV wieku, znajdujący się w kościele Marii Panny 
(Mariackim) w Gdańsku (Malarstwo gotyckie w Polsce, 2004, 405). Na wyobrażeniu 
ukazującym ucztę zauważyć można dwa naczynia, które mogą być niewielkimi, 
drewnianymi kubkami z podwójnym wiązaniem lub występującymi w tym czasie 
kubkami ceramicznymi, zdobionymi poziomymi żłobkami dookolnymi (ryc. 8), 
(Lepówna 1968, 117–119). Niejednoznaczne przedstawienie utrudnia rozstrzygnięcie 
tej kwestii.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane źródła, nie wydaje się zaskakujące, że na więk-
szości z nich zobrazowany został posiłek. Dominującą formą, którą możemy spotkać 
na przedstawieniach, jest niewielka misa bądź kubek klepkowy łączony dwiema 
obręczami.

UWAGI KOŃCOWE

Po analizie stołowych mis klepkowych pochodzących z X–XIII wieku nasuwa się wnio-
sek o kontynuacji formy tych naczyń w późniejszym okresie, pomimo różnic w sposo-
bie ich produkcji i staranności obróbki. Dlatego trudno utrzymać założenie, że misy 
klepkowe pojawiły się we Wrocławiu dopiero w XIII wieku. Należy jednak pamiętać, że 
wytwórczość i technika wykonania stołowych naczyń klepkowych podlegały przemia-

Ryc. 8. Gdańsk, poliptyk św. Mi-
kołaja (wg Malarstwo gotyckie 
w Polsce, 2004, 405)

Ryc. 7. Getty Muzeum, fragment Kodeksu lubińskiego (http://www.
getty.edu/art/collection/objects/1407/unknown-maker-nicolaus-of-
prussia-vita-beatae-hedwigis-silesian-1353/, data dostępu 1.05.2016 r.)
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nom charakterystycznym dla innych gałęzi rzemiosła w tym czasie. Były one związane 
z przekształceniami stosunków prawnych i gospodarczych oraz napływem przybyszów 
z Europy Zachodniej. W rezultacie doszło do uproszczenia procesu produkcyjnego, 
pojawienia się niestarannie obrobionych klepek z pojedynczą obręczą, ujednolicenia 
form naczyń oraz prowadzącego do tego upowszechnienia się mis klepkowych. Ich 
stołowe zastosowanie w tym okresie potwierdzają przedstawione źródła ikonograficzne.
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