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Abstract:  This text is a contribution aimed at increasing knowledge on selected aspects of culture in 
early modern Głogów (contemporary Lower Silesia). The article discusses material relicts found 
in well-latrine in Głogów, during the rescue excavation in 2010. The area where the research was 
conducted is located in northern part of the old town, directly adjacent to the market. Among the 
discovered items are simple pottery pieces and lids, tiles, wooden objects, as well as crown glass, 
glasses on a hollow bell-shaped bases, glass beakers, goblets, bottles and slipware. Many of glass 
vessels are richly ornamented with applied spiral trails, cube and almond shaped motifs, diamond-
cut, enamels and gilding. Some of them represent results of advanced mold-blown technique some, 
however, were made using free-blown technique. Comparative analysis allowed determine the time 
of deposit of artifacts for years about 1575–1625. Significant luxury vessels number and diversity 
discovered in one place, indicates not only that plots located near the market were inhabited by 
the wealth residents of the town, but also that Głogów was probably an important trade center in 
Silesia. Decorated tableware, especially slipware and enameled glass, show stylistic trends of the 
era and are the material determinants of table culture. Enameled glass with portraits of the bride 
and groom deserves special attention. This type of glasses were hypothetically bridal gifts or at 
least utensils used during weddings.

Key words:  material culture of early modern times, renaissance tableware, slipware, glass vessels, 
Głogów

WSTĘP

Powojenne badania archeologiczne i architektoniczne, prowadzone w obrębie loka-
cyjnego Głogowa, skorelowane były z odbudową miasta i miały charakter głównie 
ratowniczy (ryc. 1). Interesujące nas w tym miejscu opublikowane dotychczas rezultaty 
części prac wykopaliskowych mają przeważnie formę sprawozdań omawiających ko-
lejne sezony badań (Czapla, Pogorzelski 1993; Pogorzelski, Czapla 1993; 1997; Hendel 
1997; Czapla 1999). Przedmiotem zainteresowania badawczego były też zagadnienia 
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urbanistyczne (np. Czerner, Lasota 1994; Czapla 1998; Kozaczewski 2006, tam lite-
ratura; Broda, Mruczek 2007; Mruczek, Stefanowicz 2007), dużo rzadziej natomiast 
opracowania wybranych kategorii artefaktów (np. Adamska 2013). Należy przy tym 
zauważyć, że zakres chronologiczny wzmiankowanych publikacji, z wyjątkiem części 
prac dotyczących architektury, obejmował okres średniowiecza.

Niniejszy artykuł – którego celem jest poszerzenie wiedzy o wczesnonowożytnych 
zabytkach ruchomych odkrytych w wypełnisku studni na Starym Mieście w Głogowie 
– stanowi przyczynek do dalszych badań nad postśredniowieczną kulturą tego miasta, 
będącą coraz częściej tematem zainteresowania archeologów. Stanowi też próbę uści-
ślenia chronologii pozyskanego zbioru w oparciu zarówno o stosunkowo precyzyjnie 
datowane zespoły zabytków, jak i pojedyncze artefakty z Europy Środkowej.

Ryc. 1. Mapa Starego Miasta w Głogowie: a – lokalizacja obiektu nr 1; b – mury miej-
skie; I – obiekty architektoniczne przebadane metodą archeologiczno-architektoniczną: 
A – kościół św. Piotra, B – zamek, C – klasztor franciszkanów i kościół św. Stanisława, 
D – klasztor klarysek i kościół św. Krzyża, E – ratusz, F – teatr, G – kościół Bożego Ciała, 
H – kościół św. Mikołaja; II – kwartały przebadane metodą archeologiczno-architekto-
niczną; III – kwartały nie badane, oprac. W. Pogorzelski
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Materiał poddany analizie został pozyskany w trakcie ratowniczych badań wyko-
paliskowych, przeprowadzonych w 2010 r. w związku z planowaną odbudową północ-
nego kwartału przyrynkowego1. Wykop, nawiązujący kształtem do litery L, od strony 
południowej graniczył z parcelami przy ul. Rynek, od wschodniej z ul. Młyńską, 
od zachodniej sąsiadował z kolejno założonymi wykopami, zlokalizowanymi w po-
bliżu ul. Szewskiej, natomiast od strony północnej ze ścianą wykopu wytyczonego 
w 2007 r. W południowej części objętego zakresem badań obszaru odkryto łącznie 
osiem obiektów, w tym interesujący nas obiekt nr 1, z którego wyeksplorowano przed-
mioty, będące tematem niniejszego artykułu (ryc. 1).

Przeanalizowany materiał został podzielony w oparciu o kryterium formalno-
-technologiczne na trzy główne kategorie wytworów: ceramiczne, szklane oraz drew-
niane. W skład pierwszej grupy weszły: garnki, pokrywki, talerze i czarka, dzbany, 
naczynia miniaturowe oraz kafle; do drugiej włączono: szklanice, kieliszki, butelki, 
naczynia niezidentyfikowane i gomółki; do trzeciej natomiast przypisano i opisano 
łącznie naczynie klepkowe, łyżkę oraz kołek. W przypadku naczyń szklanych zasto-
sowano podział jak najprostszy, nie tworząc dodatkowych podgrup na podstawie 
szczegółowego zróżnicowania morfologii czy rodzaju zdobnictwa poszczególnych 
kategorii naczyń. Na taki podział wpływ miał z jednej strony umiarkowanie liczny 
materiał pochodzący z obiektu, z drugiej natomiast rozbieżności w stosowanej przez 
badaczy nomenklaturze.

MATERIAŁY I METODY

Konstrukcję studni-latryny, która ze względów bezpieczeństwa została przebadana do 
głębokości 1,9 m, stanowiły poziomo ułożone deski o grubości 4–6 cm oraz pionowe 
słupy o średnicy 14–16 cm. Z desek połączonych pod kątem prostym na styk, o szeroko-
ści 20–32 cm, zbudowano skrzynię, kształtem nawiązującą do prostokąta o wymiarach 
1,9 na 1,62 m (ryc. 2). Szerokość desek dobierano tak, by szczelina między elementami 
ustawianymi na osi płn.-płd. nie pokrywała się z tą na osi wsch.–zach. Rozwiązanie 
takie zapewniało spójność konstrukcji, a dodatkowym elementem wzmacniającym 
były krzyżaki rozporowe oraz cztery słupy umieszczone po wewnętrznej stronie ścian, 
w połowie ich długości. Zrekonstruowany kształt obiektu i jego zawartość pozwala 
sądzić, że pełnił on początkowo funkcję studni, zamienionej w późniejszym czasie 
w jamę odpadkową lub kloakę. Analogiczny obiekt (nr 8), datowany na kon. XV–pocz. 
XVI wieku został odkryty podczas prac wykopaliskowych przy ul. Kacerska Górka 
we Wrocławiu (Łaciuk, Wolfram 1993, 311, 328).

Z omawianego obiektu wyeksplorowano łącznie 90 fragmentów ceramiki (w tym 
tylko kilka przedmiotów zachowanych niemal w całości), 295 fragmentów szkła 
(przeważnie znacznie rozdrobnionych) i trzy fragmenty wyrobów drewnianych. 
W trakcie inwentaryzacji i wstępnej analizy udało się jednak wykleić część naczyń 

1 Pracami terenowymi kierował Wacław Pogorzelski.
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Ryc. 2. Głogów Stare Miasto: rzut i profil obiektu 
nr 1, oprac. W. Pogorzelski

Tabela 1. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: wymiary i pojemności wybranych naczyń

Lp. Rodzaj naczynia
Wymiary (cm) Pojemność 

użytkowa 
(lit.)

Ryc.
wys. szer. śr. wylewu śr. dna

1. garnek z uchem 11 13,2 9,3 7,1 0,65 3a
2. garnek z uchem 15 12,2 9,8 5,7 – 3c
3. garnek z uchem 13,3 11,2 9 5.8 0,7 3e
4. garnek z uchem 20 17 12,5 8,2 2,2 3f
5. nacz. miniaturowe 6,7 4,9 4,8 3,7 0,05 4g
6. nacz. miniaturowe 4,5 7,3 – 3,7 0,05 4h
7. czarka 4,2 11,2 11,2 4,9 0,15 4i
8. talerz 5 16 16 5 – 6a
9. talerz 3,5 15 15 6 – 6b

10. talerz 7 25,5 25,5 10,3 1 6c
11. talerz 6,5 32 32 12 – 6f
12. dzbanek 20,5 14,7 8,2 13,2 1,45 6g
13. talerz 6,5 27,2 27,2 10,4 1,3 7a
14. talerz 8 36 36 14,7 – 7b
15. szklanica 11 6,6 6,5 6,5 0,2 9a
16. szklanica 9,7 6,2 6 6,2 0,19 9b
17. kieliszek 8,2 7,2 7,2 6,3 – 13b

bądź przynajmniej zrekonstruować przybliżony ich wygląd, uzyskując tym samym 
szacunkowe dane na temat struktury i liczebności wydobytego zespołu2.

2 Po całościowym opracowaniu zabytki zostaną przekazane do Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznego w Głogowie. 
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ZABYTKI CERAMICZNE

Garnki
Jest to najliczniejszy zbiór pośród odkrytych przedmiotów ceramicznych, gdyż na pod-
stawie liczby wylewów przypisanych do różnych naczyń można stwierdzić, że było 
ich co najmniej 30. Średnice wylewów mieściły się w przedziale 9–17 cm (średnio 
12 cm). Na podstawie obserwacji kształtu tych naczyń wydzielić można trzy typy, 
z których każdy wyposażony jest w ucho. Pierwszy z nich stanowią baniaste garnki, 
zakończone wylewami uformowanymi z wałeczków wychylonych pod różnym kątem, 
o największej wydętości brzuśca, znajdującej się nieco powyżej lub ok. 2/3 wysokości 
pojemników (ryc. 3e, f). Drugi typ reprezentują przeważnie nieco smuklejsze garnki 
o największym wydęciu brzuśca przypadającym zarówno około połowy, jak i poniżej 
połowy wysokości naczynia. Ich wylewy mają różne odmiany, głównie wychylonych, 
delikatnie podciętych wałków (ryc. 3a, c; 4b), bądź zredukowanych okapów (ryc. 3d). 
W typie trzecim, reprezentowanym przez tylko jedno naczynie, wylew ma nieznacznie 
większą średnicę od maksymalnej wydętości brzuśca (ryc. 4a). Poza wymienionymi 
typami zdiagnozowano także górne partie garnków o różnym ukształtowaniu wyle-
wów, z wyraźniej wyodrębnionymi szyjkami, których całkowite proporcje są trudne 
do odtworzenia (ryc. 3b; 4d, f).

Zdobienie garnków ogranicza się w zasadzie do występowania na części z nich 
dookolnych linii rytych, a także rzędów żłobków, mogących pełnić także funkcję 
użytkową, ułatwiając trzymanie pokrytych nimi korpusów.

Pod względem technologiczno-technicznym omawiane garnki charakteryzuje 
zestaw cech, typowy dla śląskiej ceramiki wczesnonowożytnej. Zostały one ufor-
mowane na szybkoobrotowym kole garncarskim metodą pełnego toczenia z glin 
schudzonych bardzo drobną domieszką wyselekcjowanego piasku lub frakcji pylistej. 
W przełomach niektórych czerepów dostrzec można jednak nieliczne, większe ziarna, 
nieprzekraczające z reguły średnicy 0,4 cm. Grubość ścianek oscyluje w granicach 
0,25–1 cm, a do najcieńszych części naczyń należą brzuśce i szyjki. Wszystkie garnki 
zostały wypalone w atmosferze utleniającej, przyjmując w trakcie tego procesu barwy 
od bladożółtej po ceglastą, ale wskutek okopcenia i zalegania w ziemi część zabytków 
ma obecnie zmienione zabarwienie.

W całym zbiorze udział czerepów niepokrytych szkliwem i szkliwionych jest 
zbliżony, przy czym – poza pojedynczym fragmentem – szkliwo pokrywa całkowicie 
wewnętrzne ścianki naczyń oraz zewnętrzne powierzchnie wylewów. Ma ono kolor 
jasnożółty, zielonkawy i różne odcienie brązu. Garnki zaliczone do typu pierwszego 
nie są pokryte szkliwem.

Zewnętrzna strona den ma kształt płaski lub nieznacznie wklęsły i tylko na nie-
których egzemplarzach dostrzegalne są ślady podważania lub odcinania w postaci 
prostych bądź lekko zakrzywionych smug. Warto zauważyć, że są to ślady przeważnie 
odmienne od tych, które zaobserwować można na toczonej ceramice XV-wiecznej 
ze Śląska, gdzie dominował w tym czasie sposób odcinania wyrobów drutem, pozo-
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Ryc. 3. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: garnki, rys. W. Pogorzelski
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Ryc. 4. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: a–b, d–f – garnki; c – dzbanek; g–h – naczynia miniaturowe; 
i – czarka, rys. W. Pogorzelski
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stawiający na dnach ślady łuków zbiegających się w pętlę (por. np. Romanow 2003, 
299; Pankiewicz 2015, 49).

Pod względem funkcjonalnym omawiany zestaw garnków zaliczyć należy do cera-
miki kuchennej, za czym przemawiają m.in. miejscowe okopcenia widoczne na części 
czerepów, czego dobrym przykładem jest zachowany prawie w całości garnuszek, 
na którego korpusie są one widoczne jedynie po przeciwnej stronie ucha (ryc. 3a).

Opisane naczynia mają tylko częściowe analogie w publikowanym materiale 
wczesnonowożytnym pochodzącym z badań przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu, 
i to wyłącznie w młodszych zabytkach z obiektu nr 42, których chronologię R. Szwed 
określił na kon. XVI – pocz. XVII wieku (Szwed 2004, 13, 371–375: tabl. 6–10). Brak 
natomiast w analizowanym zbiorze garnków o cechach przejściowych, charaktery-
stycznych dla zespołów datowanych na przełom XV i XVI wieku (por. np. Borowski, 
Szwed 2009).

Formy naczyń analogiczne do opisanych, znane są autorom także z badań in-
nych obiektów na działkach mieszczańskich w Głogowie, których kontekst pozwala 
datować je z pewną ostrożnością na około 2. poł. XVI – 1. ćw. XVII wieku. Należy 
jednak zaznaczyć, że przy obecnym stanie wiedzy o tej kategorii zabytków trudno 
wnioskować o ewentualnej diachronii wymienionych tu typów garnków.

Pokrywki
Wszystkie pokrywki zachowały się w stanie pozwalającym zrekonstruować ich formę. 
Trzy spośród nich należą do pokrywek tzw. obejmujących (ryc. 5a-c), natomiast jedna 
do wpuszczanych (ryc. 5d). Egzemplarze zaliczone do pierwszego typu mają różnie 
ukształtowane powierzchnie i krawędzie dolne, ścięte do środka albo zaokrąglone. Ich 
uchwyty są płaskie, a na ich powierzchniach widoczne są proste smugi po odcinaniu 
od koła garncarskiego. Okaz wpuszczany został ukształtowany staranniej i pokryty 
od zewnątrz zielonkawym szkliwem.

Formy pokrywek wytwarzanych w XV–XVI wieku uległy tylko nieznacznym zmia-
nom – najbardziej czytelna w materiale śląskim jest tendencja do zwiększania ich 

Ryc. 5. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: pokrywki, rys. W. Pogorzelski



Zabytki pozyskane ze studni w rejonie głogowskiego Rynku 255

szerokości względem wysokości oraz zaniku bardziej rozbudowanej profilacji (Szwed 
2004, 341). Pokrywki wpuszczane występują zdecydowanie rzadziej i mają na ogół 
mniejsze średnice.

Cechy dotyczące składu masy garncarskiej i wypału pokrywek pokrywają się 
z cechami omówionych już garnków, także funkcjonalnie obie kategorie zabytków 
są ze sobą powiązane. Wyjątek może stanowić okaz wpuszczany, będący hipotetycznie 
elementem zestawu pokrywka-dzban.

Talerze i czarka
Stanowią dość liczny zbiór, w skład którego wchodzi osiem talerzy oraz czarka. 
Wszystkie omawiane naczynia zostały wytoczone ze starannie przygotowanych glin 
żelazistych o różnych odcieniach koloru pomarańczowego, schudzonych frakcją pyli-
stą. Ich cechą wspólną jest także ornament naniesiony za pomocą malarskiego rożka 
(niem. Malhorn). Wyróżnić można malowane, głównie kolorem zielonym i żółtym 
znaki, takie np. jak okręgi, koła, trójkąty, linie faliste i krzyże (ryc. 4i; 6a-f), a także 
nieco bardziej skomplikowane – choć schematyczne – przedstawienia floralne, zwie-
rzęce oraz ludzkie (ryc. 6b; 7). Tłem dla tych motywów są malowane, ciemnobrązowe 
pola oraz pomarańczowa barwa czerepu. Zdecydowaną większość okazów pokrywa 
bezbarwne szkliwo ołowiowe.

Naczynia malowane rożkiem odkryte w obiekcie nr 1 reprezentują formy stołowe 
o zróżnicowanych wielkościach (tab. 1: 7‒14), a zastosowana ornamentyka pozwala 
datować cały zbiór na 4. ćw. XVI – 1 ćw. XVII wieku. Motywy w postaci ptaków, 
a także jeleni, związanych zapewne z kulturą myśliwską, były często przedstawiane 
na talerzach odnajdywanych m.in. na terenie Austrii, Niemiec, Czech oraz na Śląsku. 
Daty umieszczane na niektórych egzemplarzach wykonanych w podobnym stylu 
dowodzą, że produkcja tego typu wyrobów rozwinęła się w Europie Środkowej już 
w latach 60. XVI wieku (Krabath 2012, 214). Z Wrocławia znany jest np. polichromo-
wany talerz z wymalowaną datą „1579” (Szwed 2004, 342: ryc. 8). Na obecnym etapie 
badań nad stołową ceramiką nowożytną ze Śląska jest jeszcze za wcześnie, aby podjąć 
próbę określenia miejsc produkcji prezentowanego zbioru, niemniej jednak warto 
nadmienić, że ornamentyka wyrobów pozyskanych ze stanowisk śląskich uwidacznia 
– obok ponadregionalnych cech – także regionalną specyfikę.

Dzbany
Wyróżniono dwa dzbanki o odmiennej formie i zdobnictwie. Pierwsze, baniaste 
naczynie z gliny schudzonej domieszką drobnoziarnistego piasku, zostało wypalone 
w atmosferze utleniającej (ryc. 4c). Na jego plastyczne zdobnictwo składają się trzy 
proste motywy: skośnie ułożone, płytkie kanelury, linia falista i poziome żłobki. 
Zewnętrzną stronę czerepu pokrywa ciemnobrązowe szkliwo, które nie wypełniło 
w całości części przydennej, natomiast wnętrze szkliwo zielonkawo-pomarańczowe. 
Fragmentaryczny stan zachowania zabytku nie pozwala na pełne odtworzenie jego 
formy, nie ma np. podstaw do określenia wyglądu ucha.
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Ryc. 6. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: a–f – talerze; g – dzbanek, fot. J. Szajt
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Ryc. 7. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: talerze, fot. J. Szajt
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Drugi egzemplarz, o gruszkowatym kształcie, należy zaliczyć pod względem tech-
niki wykonania oraz zdobienia do opisanych talerzy i czarki malowanych rożkiem 
(ryc. 6g). Z obu stron pokryto go transparentnym szkliwem ołowiowym. Dzbanki 
o analogicznej formie i zbliżonym zdobnictwie, datowane na 2. poł. XVI – pocz. 
XVII wieku, znane są autorom z kilku miejscowości w Czechach i Niemczech. Przy-
kładowo można wymienić naczynie z Petrovic na wsch. od Padrubic, w którym 
ukryto skarb monet zdeponowanych po 1585 r. (Stephan 1987, 66: ryc. 55), a także 
dzban odkryty w Pirnie na płd.-wsch. od Drezna, odznaczający się nadto podobną 
kolorystyką i kompozycją zdobniczą do zabytku głogowskiego (Kluttig-Altmann 
2013, 400: ryc. 4a.8). Warto w tym miejscu zauważyć, że dzbany zdobione rożkiem 

Ryc. 8. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: kafle, rys. W. Pogorzelski
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malarskim są rzadziej odkrywane od zdobionych tą samą techniką talerzy, a nie-
które okazy odnalezione w Saksonii mają podobną stylistykę do dzbana z Głogowa 
(np. Krabath 2012, 215: ryc. 13).

Naczynia miniaturowe
Składowymi kolejnej grupy są tzw. naczynia miniaturowe. Naczynko kolbowate 
zostało wykonane z jasnoszarej, dobrze wypalonej gliny i pokryte od zewnątrz brą-
zowym szkliwem ziemnym (ryc. 4g). Niewielkie zazwyczaj pojemniki tego typu, 
odnajdywane na Śląsku w warstwach nowożytnych, interpretuje się jako utensylia 
apteczne, choć w przestrzeni domowej mogły być wykorzystywane w rozmaity sposób 
(zob. Glinkowska et al. 2012, 64–66). Następny pojemnik został wykonany z tłustej 
gliny, a jego czerep ozdobiony kryzą i owalnymi zagłębieniami, przybrał w trakcie 
wypału niejednolitą barwę szaro-pomarańczową (ryc. 4h). Brak górnej partii zabytku 
znacznie utrudnia określenie jego funkcji – możliwe jednak, że jest to skarbonka, 
na co wskazuje zachowany powyżej kryzy fragment wąskiego, podłużnego otworu.

Kafle
Odnalezione egzemplarze, o otworach w kształcie zbliżonym do kwadratu, zaklasyfi-
kowano na podstawie istniejącej typologii formalnej do kafli prostych (Dymek 1995, 16, 
17). Pierwszy kafel, odznaczający się średnicą otworu większą od wysokości, reprezen-
tuje okaz miskowy (ryc. 8a), kolejne dwa – o odmiennej morfologii ścianek – zostały 
zaliczone do kafli garnkowych ze względu na odwrotne proporcje (ryc. 8b, c).
Wykonane zostały na kole garncarskim z gliny schudzonej bardzo drobną domieszką 
piasku i wypalone w atmosferze utleniającej. W przypadku dwóch kafli (ryc. 8a, b) 
do poprawy właściwości masy użyto też tzw. palonki, zauważalnej po wewnętrznej 
stronie czerepów (zob. Stoksik, Rzeźnik 2008, 34–38). Dna wszystkich zabytków były 
okrągłe, a na ich powierzchni czytelne są niewyraźne ślady po odcinaniu od tarczy 
koła, w postaci prostych i lekko wygiętych linii.

ZABYTKI SZKLANE

Szklanice
Do tej grupy zaliczone zostały smukłe naczynia o cylindrycznym kształcie lub, rza-
dziej, o lekko pękatych korpusach, wykonane z przezroczystego szkła bezbarwnego 
bądź o zabarwieniu zielonkawym. 21 zidentyfikowanych szklanic reprezentowało 
okazy z cylindryczną, poszerzoną u podstawy i wywiniętą stopką (tzw. dzwonowatą), 
wydmuchaną osobno i doczepioną do korpusu (ryc. 9c, e). Cztery egzemplarze były 
jej pozbawione, a ich podstawy zostały uformowane z nawiniętych wałków, w dwóch 
przypadkach poddanych karbowaniu przy pomocy szczypiec szklarskich (ryc. 9a, b).

Ze względu na stopki, których wysokości mieściły się w przedziale 3,3–4 cm, 
szklanice pierwszego typu były na ogół większe, jednak z powodu braku możliwości 
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zrekonstruowania jakiegokolwiek naczynia w całości, nie sposób podać dokładnych 
wysokości i pojemności tych szklanic. Niemniej jednak wyklejone fragmenty zabyt-
ków potwierdzają ich standaryzację, gdyż średnice stopek mieszczą się w niewielkim 
przedziale 7,5–9 cm, a wylewów 6,5–7 cm. Zbliżone proporcje mają także szklanice 
bez stopek, spośród których formy dwóch egzemplarzy udało się wykleić w całości 
(tabela 1: 15‒16).

Odnalezione szklanice powstały zarówno w procesie tzw. wydmuchu swobodnego, 
jak i podczas wydmuchu w formie – w tym drugim przypadku reliefowe formy posłu-
żyły jako przyrządy do ornamentacji, pozostawiając na korpusach płytkie fakturalne 
motywy w postaci romboidalnej sieci (ryc. 9f), migdałowatych wypustek (ryc. 9c) albo 
wielościanów przypominających szlif schodkowy, stosowany w jubilerstwie (ryc. 10a). 
Zdobnictwo tego typu nazywane jest w literaturze optycznym. Warto odnotować, 
że również stopki, przynależące pierwotnie do korpusów zdobionych optycznie, zo-
stały wydmuchane w formie, a na ich powierzchni widoczne są płytkie, pionowe ka-
nelury (ryc. 9c). W przeanalizowanym materiale wyróżniono także szklanice zdobione 
dookolną poziomą lub spiralną nicią, dodatkowo przedmuchane w drucianej formie, 
czego wynikiem było uzyskanie efektu reliefowej kostki. Powyższy sposób zdobienia 
odnotowano zarówno na szklankach bez stopek, jak i ze stopkami (ryc. 9a-b, d).

Szklanice zdobione optycznie odnalezione na Śląsku i datowane na 2. poł. XVI 
– 1. poł. XVII wieku, opublikowane zostały m.in. z Wrocławia (Nowosielska 2004, 
67: ryc. 4.1; Siemianowska 2015, 227: ryc. 13e) oraz Nysy (Krawczyk, Romiński 1999, 
141: ryc. 5b, 142: ryc. 6c, d, h). Powyższa technika ornamentacji, która rozprzestrze-
niła się w 2. poł. XVI wieku pod wpływem szklarzy weneckich szeroko na terenie 
Europy (Gołębiewski 2005, 166), wykorzystywana była z powodzeniem na naczyniach 
o różnych kształtach, w dużej mierze przez szklarzy czerpiących z tradycji lokalnych.

Do rzadszych okazów należą fragmenty szklanic zdobionych złotem, emaliami oraz 
rysunkiem, wykonanym za pomocą diamentowego ostrza. Pozłotą pokryto dwa zabyt-
ki, z których jeden został udekorowany również ornamentem optycznym i emalią (ryc. 
10a). Choć zachował się on tylko w części, a skorodowana emalia utrudnia rozpoznanie 
pierwotnej kolorystyki, to jednak widać w nim bliskie podobieństwo do szklanicy 
ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, datowanej na koniec XVI wieku, 
o prawdopodobnej proweniencji czeskiej albo tyrolskiej (www.europeana.eu).

Interesujące są fragmenty emaliowanej i złoconej szklanicy, wydmuchanej 
z bezbarwnego szkła wypełnionego pęcherzykami gazowymi. Wymalowano na niej 
przedstawienie pary: kobieta w dłoni trzyma wianek, mężczyzna natomiast kie-
lich. Po drugiej stronie szklanicy znajdowała się minuskułowa inskrypcja, niedająca 
się odczytać ze względu na ubytki (ryc. 11; 12a). Wyobrażenia par stanowiły częsty 
motyw malowanych szklanic, pucharów i kieliszków, wiązany hipotetycznie z bie-
siadami z okazji zaręczyn i ślubów (Nowosielska 2004, 57). Stylistyka i kompozycja 
przedstawień pozwala datować zabytek znaleziony w Głogowie na 4. ćw. XVI wieku, 
za czym przemawiają przede wszystkim renesansowe kostiumy, w dalszej kolejności 
zaś powszechna wówczas skomponowana z kropek, złocona bordiura i motyw kon-
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Ryc. 9. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: szklanice, fot. i rys. J. Szajt
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walii majowej (Sedláčková 1997, 25), wykorzystywany jednak w uproszczonej formie 
jeszcze w XVII stuleciu, czego dowodzą szklanice z umieszczonymi na ich korpusach 
datami (zob. np. Cnotliwy 1981, 349: ryc. 13.5.1; Drahotová 1984, 75: il. 46, Chrzanowska 
1991, 56: il. 51, 58: il. 52; Krukowska 2009, 448: ryc. 22). Naczynia malowane emalia-
mi rozpowszechniły się w Europie Środkowej około poł. XVI wieku pod wpływem 
starszych wzorców włoskich, ale ta tradycja zdobnicza trwała na obszarze na północ 
od Alp w głąb XVII wieku, silnie zakorzeniając się m.in. na terenie dzisiejszej Austrii, 

Ryc. 10. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: a–b – szklanice; c – kielich; d–e – naczynia niezidentyfiko-
wane, rys. K. Berta
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Ryc. 11. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: szklanica, rys. K. Berta

Ryc. 12. Szklanice z przedstawieniami par: a – Głogów, fot. J. Szajt; b – Nysa, fot. M. Krawczyk
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południowo-środkowych Niemiec i Czech (Drahotová 1984, 83–91; 2005, 140–146). 
Z badań wykopaliskowych na Śląsku opublikowane zostały przykładowo kielich 
(Wrocław) i szklanica (Nysa) z wyobrażeniem par (Nowosielska 2004, 69: ryc. 5.1; 
Krawczyk, Romiński 1999, 141: ryc. 5e; ryc. 12b).

Wyróżniono także fragmenty zdobione ostrzem diamentowym, pochodzące 
najpewniej z jednej szklanicy (ryc. 10b). Zdobienie składa się z równoległych linii, 
motywu częściowo cieniowanej fali oraz inskrypcji wykonanych kapitałą. Stylistyka 
rytu ma analogie w naczyniach czeskich o precyzyjnie ustalonej chronologii, dzięki 
umieszczonym na ich korpusach datom rocznym (1582 – Drahotová 2005, 145; 1607 
– Klesse, Mayr 1987, nr 38, 39), a także w nielicznych eksponatach muzealnych ze Ślą-
ska (Buczyński 2000, 133: nr 182; Wińska 2000, 133: nry 183, 184) oraz znaleziskach 
archeologicznych (Siemianowska 2015, 227: ryc. 13n).

Kieliszki
Są to niewielkie naczynia (tabela 1: 17), reprezentowane w przybliżeniu przez dziesięć 
zachowanych fragmentarycznie egzemplarzy. W zbiorze dominują okazy na niskich, 
stożkowatych trzonkach i okrągłych stopach o średnicach 6–7 cm (ryc. 13b-e). Przekro-
je czasz miały formy odwrotnie stożkowate, u-kształtne lub dzwonowate, a średnice 
ich wylewów mieściły się w przedziale 5–7,5 cm (ryc. 13a-b, h-j).

Zdobienie omawianych kieliszków ograniczało się w większości przypadków 
do profilowania trzonków, mających pierścieniowate zgrubienia (ryc. 13a-c, e) albo 
kuliste, a także spłaszczone nodusy (ryc. 13d, f). Trzon kieliszka w kształcie relie-
fowej tralki został wydmuchany w formie (ryc. 13g), tak samo jak czasza innego 
zabytku ozdobiona ornamentem optycznym, nawiązującym kształtem do migdałów 
(ryc. 13h), stosowanym też na powierzchni szklanic. Unikatowym jak dotąd znale-
ziskiem na obszarze Śląska jest optycznie zdobiona czasza kielicha, wydmuchana 
z przezroczystego szkła, pokryta ponadto krzyżującą się nicią, wykonaną ze szkła 
o zabarwieniu kobaltowoniebieskim (ryc. 10c). Większość kieliszków została jednak 
wykonana za pomocą tzw. wydmuchu swobodnego, za czym przemawiają m.in. 
nieregularne kształty stopek.

Podobnie jak w przypadku szklanic, również do produkcji kieliszków użyto bez-
barwnego albo zielonkawego szkła przezroczystego, zawierającego drobne pęcherzyki 
gazowe, ale pozbawionego innych zanieczyszczeń. Na spodnich częściach trzonków 
tych naczyń zachowały się niepoddane wygładzeniu ślady po przylepcu.

Kieliszki z Europy Środkowej o analogicznych formach trzonków są datowane 
często dość szeroko na 2. poł. XVI – 1. poł. XVII wieku, choć np. znane są naczynia 
z pierścieniowatymi, niskimi trzonkami o czeskiej proweniencji, zawierające daty 
roczne, pozwalające określić ich chronologię na ostatnie dwie dekady XVI stule-
cia (Drahotová 1984, 76: il. 47; Klesse, Mayr 1987, nr 45; Gołębiewski 2000, 209: 
ryc. 1). Liczny zespół naczyń szklanych, m.in. kieliszków-pucharów o zdobnictwie 
i formach zbliżonych do głogowskich, został odkopany w Nymburku nad Łabą 
w kamiennym obiekcie (10/94), w którym odkryto również emaliowaną szklanicę 
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Ryc. 13. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: a–j – kieliszki; k – naczynie niezidentyfikowane, 
fot. i rys. J. Szajt
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z  przedstawieniem pary i datą „1593”. Hipotetyczną górną granicę czasową depozytu 
wyznaczyło zniszczenie zabudowy miasta w latach 30. XVII wieku, w wyniku wojny 
30-letniej ( Sedláčková 1997).

Butelki
W zbiorze wyróżniono dziesięć butelek, zachowanych fragmentarycznie, z których 
ocalały głównie szyjki i fragmenty korpusów. Siedem egzemplarzy reprezentowało 
formy o domniemanym gruszkowatym, baniastym lub ewentualnie cylindrycznym 
kształcie (ryc. 14a, c-f), natomiast dwie miały kształt czworoboczny. Udało się zre-
konstruować przybliżony wygląd tylko jednego, niewielkiego naczynia o kobaltowo-
niebieskim zabarwieniu (ryc. 14b). Korpusy dwóch butelek, o wylewach wychylonych 
na zewnątrz, pokrywają pionowe kanelury, powstałe podczas wydmuchu naczyń 
w formach (ryc. 14c, e); natomiast górne części szyjek trzech innych butelek ozdobiono 
dookolnym wałkiem, profilowanym za pomocą szczypiec szklarskich (ryc. 14a, d). Te 
ostatnie zabytki mają wąskie wylewy o średnicy 1,7 cm i zostały wykonane ze szkła 
o zróżnicowanej grubości od 0,12 do 0,6 cm. Duża różnica grubości ścianek cechuje 
w zasadzie wszystkie naczynia, poza dwoma najmniejszymi okazami (ryc. 14b, f).

Uwzględniając dotychczasowe wyniki badań nad nowożytnymi wyrobami szkla-
nymi, można stwierdzić, że butelki nie należą do wyrobów o tzw. czułej chronologii, 
zwłaszcza gdy pozbawione są bardziej wysublimowanej ornamentyki i zachowały 
się w stanie szczątkowym (zob. np. Krawczyk, Romiński 1999, 145, 147). W związku 
powyższym okazy głogowskie datować można w oparciu o kontekst podobnych zna-
lezisk dość szeroko na 2. poł. XVI – 1. poł. XVII wieku.

Naczynia niezidentyfikowane
W tej grupie znalazły się drobne fragmenty naczyń o trudnej do określenia formie, 
niemające analogii w lepiej zachowanych zabytkach przeanalizowanego zbioru. Wy-
różniono m.in. części przybrzeżne naczyń wykonanych z przezroczystego, cienkiego 
szkła o grubości 0,1‒0,2 cm, ozdobione dookolnymi pasami szkła kobaltowoniebie-
skiego. Cztery spośród nich pokrywa białawy nalot korozyjny (ryc. 10d), kolejne dwa 
fragmenty (ryc. 10e) stanowiły być może składową opisanej powyżej czaszy kielicha 
(ryc. 10c). Ponadto na uwagę zasługuje jeszcze dno naczynia miniaturowego – prawdo-
podobnie fiolki – które powstało poprzez wypchnięcie do góry stożka w uformowanej 
bańce (ryc. 13k). Masa szklana, obok pęcherzyków gazowych, zawiera duże inkluzje 
kwarcu o śr. 0,5 cm.

Gomółki
Fragmenty okrągłych szybek okiennych nazywane gomółkami, pochodzą z około 
12 egzemplarzy o zbliżonych do siebie wielkościach. Ich średnice mieszczą się w prze-
dziale 9–10 cm, a grubości ścianek wynoszą od 0,8–2 cm. Zostały wykonane ze szkła 
bezbarwnego (ryc. 15a-c, e) oraz zabarwionego na kolor zielonkawy (ryc. 15d, f), jednak 
część zabytków skorodowała i pokryła się białawym, iryzującym nalotem. W masie 
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Ryc. 14. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: butelki, fot. i rys. J. Szajt
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szklanej widoczne są drobne pęcherzyki gazowe, a także zanieczyszczenia w postaci 
niestopionych grudek kwarcu.

Przypuszcza się, że gomółki były wykonywane przynajmniej na dwa sposoby. 
Pierwszy polegał na rozcięciu uprzednio wydmuchanej z piszczeli i spłaszczonej pod 
wpływem obracania wokół własnej osi bańki. Przylepioną do pręta szklarskiego, od-
ciętą część ponownie ogrzewano i wprawiano w szybki ruch obrotowy, który nadawał 
wyrobowi okrągły kształt. W drugim przypadku proces przebiegał częściowo zbież-
nie. Mianowicie wydmuchaną bańkę wstępnie spłaszczano, a po przylepieniu pręta 
i odtrąceniu piszczeli ponownie ogrzany półprodukt wprawiano w ruch obrotowy, 
przez co ulegał on dalszemu spłaszczeniu i w rezultacie przybierał kształt okręgu 
(Ciepiela 1987, 78). Krawędzie gomółek są zagięte, a w niektórych przypadkach silnie 
wywinięte brzegi przylepiano do ścianek, jak miało to miejsce w analizowanym ma-
teriale głogowskim. Na większych fragmentach zabytków zaobserwowano dookolne 
smugi, powstałe przy rotacji, a także ślady po przylepcu.

Źródła historyczne wskazują, że szklenie okien za pomocą gomółek stało się dość 
powszechnym zjawiskiem w Europie Środkowej przynajmniej od 2. poł. XVI wieku 
(Wyrobisz 1968, 125–127). Analogie do zabytków z Głogowa odnaleźć można w wielu 
miastach śląskich, np. we Wrocławiu i Nysie, skąd znane są również szklane kąciki 
– zbliżone do trójkąta elementy, służące do wypełnienia przestrzeni między gomół-
kami (Nowosielska 2004, 84; Romiński, Krawczyk 1999, 152, 153: ryc. 13; Krawczyk 
2011, 18: ryc. 2).

Ryc. 15. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: gomółki, fot. i rys. J. Szajt
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Ryc. 16. Głogów Stare Miasto, obiekt nr 1: a – dno naczynia klepkowego; b – łyżka, rys. W. Pogorzelski

ZABYTKI DREWNIANE

W obiekcie odkryto zaledwie trzy przedmioty wykonane z drewna: dno naczynia 
klepkowego, łyżkę i kołek w formie stożka. Spośród tego niewielkiego zbioru warto 
pokrótce opisać dwa pierwsze zabytki o określonej funkcji.

Dno miski klepkowej o średnicy 14,6 cm wykonano z litego kawałka dranicy, 
ścinając obustronnie krawędzie (ryc. 16a). Na powierzchni jednej ze stron, hipote-
tycznie będącej pierwotnie spodnią częścią dna, wytłoczony został znak, nawiązujący 
wyglądem do sierpa. Na ściętej krawędzi wierzchniej części zachowały się natomiast 
ślady czarnej substancji smolistej – lepiszcza, mającego zadanie uszczelniać naczynie. 
Łyżka, o zachowanych wymiarach 10,8 na 5 cm, reprezentuje okaz o owalnej nabierce 
i prostym trzonku (ryc. 16b).

Oba zabytki należą do typowych form wytwarzanych przez całe późne śre-
dniowiecze, które nie podlegały znacznym przemianom w czasie (Szajt, Wieczorek, 
w druku: tam literatura). Na podstawie źródeł przyjmuje się, że niewielkie naczynia 
bednarskie z górnym otworem o przeznaczeniu stołowym, takie jak kubki i miski, 
zaczęły wychodzić z powszechnego użycia u schyłku średniowiecza, dlatego obecność 
elementu takiego naczynia w obiekcie nr 1 jest zastanawiająca. Nie można wykluczyć, 
że oba przedmioty pochodzą z warstwy bezpośrednio sąsiadującej ze studnią, a ich 
obecność w wypełnisku jest wynikiem zakłócenia stratygrafii.
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REZULTATY I DYSKUSJA

Pozyskany zbiór, w skład którego wchodzą różnego rodzaju przedmioty wykonane 
z ceramiki, szkła oraz drewna, ma cechy wczesnonowożytne. W oparciu o niektóre 
zdobione wyroby szklane i ceramiczne, mające analogie w zabytkach o precyzyjnie 
ustalonej chronologii, można – naszym zdaniem – zawęzić datację zdeponowania 
uszkodzonych artefaktów na lata około 1575–1625.

Ważnym, tu jedynie zasygnalizowanym, problemem badawczym jest z kolei przy-
pisanie odkrytych przedmiotów do konkretnych ośrodków bądź regionów wytwór-
czych. W przypadku pospolitych naczyń oraz kafli najbardziej prawdopodobne wydaje 
się ich powstanie na miejscu, hipotetycznie w rejonie garncarni zlokalizowanych 
w okolicy dzisiejszej ul. H. Kołłątaja i Bolesława Krzywoustego, gdzie już w 1904 r. 
w trzech wykopach natrafiono na licznie zdeponowane odpady ceramiczne, w tym 
także na matryce do produkcji nakładek o renesansowej stylistyce i talerze malowa-
ne rożkiem (Masner 1907; Strauss 1928, 22–23). Obecność ostatnich z wymienionych 
wyrobów stanowi przesłankę o możliwości wytwarzania w tej części miasta również 
naczyń tzw. pseudomajolikowych. Charakterystyczne zdobnictwo, składające się 
z motywów chętnie stosowanych na ceramice, m.in. ze Śląska, Czech i Saksonii, zdaje 
się potwierdzać ich lokalną proweniencję, jednak zagadnienie to wymaga dalszych 
badań, tym bardziej że dysponujemy jedynie zdawkowymi informacjami na temat 
głogowskich odkryć z pocz. XX wieku (por. Stephan 1987, 73).

Częściowo zbieżnie wygląda problem wytwórczości szklanych naczyń o prze-
znaczeniu stołowym. Większość wyrobów znajduje podobieństwa w materiale środ-
kowoeuropejskim, należy jednak zauważyć, że sporą część opisanych wyrobów ce-
chuje znacząca unifikacja formalna, którą należy powiązać ogólnie ze wzrostem 
znaczenia dalekosiężnych kontaktów handlowych, w szczególności zaś z migracją 
szklarzy weneckich w XVI wieku na tereny na północ od Alp, jak i przejęciem przez 
lokalnych wytwórców form importowanych stamtąd naczyń. Przyrost źródeł w po-
staci szkieł w stylu weneckim z jednej strony poświadcza ich rosnącą popularność 
w XVI–XVII stuleciu, z drugiej natomiast strony utrudnia określenie miejsc ich 
powstania (np. Gołębiewski 2005, 161, 162; Siembora 2015, 447–450). Zwłaszcza wobec 
braku dostatecznego rozpoznania nowożytnych hut szklarskich, m.in. na Śląsku.

Warto także zwrócić uwagę na zróżnicowanie kolorystyczne przedmiotów szkla-
nych, które może wskazywać na ich pochodzenie z odmiennych, być może także 
śląskich warsztatów – w przeanalizowanym materiale dostrzec można bowiem za-
leżność między naczyniami zdobionymi optycznie i emaliami, wykonanymi ze szkła 
odbarwionego, a naczyniami pozbawionymi ornamentu, do produkcji których użyto 
głównie surowca zabarwionego na kolor zielonkawy, tzw. szkła leśnego (por. np. Go-
łębiewski 1997, 41). Brak specjalistycznych analiz składu masy szklanej nie upoważnia 
jednak do wyciągnięcia z tego faktu szerszych wniosków.

Z kolei gomółki, odnajdywane na Śląsku w kontekstach miejskich, pozwalających 
datować je na 2. poł. XVI wieku – XVII wiek dowodzą wzrostu zapotrzebowania 
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na szkło okienne ze strony coraz większej liczby mieszkańców, a więc i rosnącego 
standardu życia. XVI-wieczna ikonografia ukazuje, że te niewielkie szybki służyły 
do szklenia zarówno relatywnie niewielkich otworów w ścianach, czego egzemplifi-
kacją jest „Wieczerza w Emaus” Jacopa Bassano (Malaguzzi 2009, 165), jak i sporych 
przestrzeni okiennych, przedstawionych przykładowo na jednej z miniatur „Kodeksu 
Baltazara Behema” (Ameisenowa 1961, tabl. 8, 42). Okna złożone z monochromatycz-
nych gomółek urozmaicano, czasem wkomponowując w nie barwne szybki malowane 
emaliami, czyli tzw. szkła gabinetowe, ale tego typu, nieliczne zabytki zachowały 
się w Polsce in situ jedynie w kościołach (Buczkowski, Skórczewski 1936, 216; Samek 
1984, 176, 177, Chrzanowska 1987, 85). Z archiwaliów gdańskich i poznańskich wynika 
natomiast, że w omawianym okresie wymagano od szklarzy zdających egzamin mi-
strzowski wykazania się nie tylko biegłością warsztatową, lecz także umiejętnością 
malowania na szybach scen religijnych (Samek 1984, 55).

Następny problem dotyczy próby określenia statusu społecznego osób zamiesz-
kujących parcelę, do której przynależał interesujący nas obiekt. Stosunkowo duża 
liczba zdobionych naczyń szklanych i ceramicznych pozwala wnioskować, że teren ten 
zasiedlało dobrze sytuowane mieszczaństwo, co generalnie potwierdza też lokalizacja 
studni, położonej na prestiżowej działce przyrynkowej. Do najcenniejszych przed-
miotów odnalezionych w wypełnisku obiektu zaliczyć można malowane i złocone 
szklanice, odkrywane dość rzadko podczas wykopalisk w miastach śląskich. W El-
blągu tego typu wyroby odnaleziono m.in. na działkach należących do patrycjusza 
oraz przedstawicieli bogatego i średniozamożnego mieszczaństwa (Gołębiewski 2000, 
210–213). Fragmenty malowanych szklanic wydobyto też z latryn w obrębie Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie (Cnotliwy 1981, 340–343). W testamentach, zarów-
no późnośredniowiecznych, jak i wczesnonowożytnych, szklana zastawa stołowa 
wymieniana jest sporadycznie (np. Bobowski 2011, 143), za to w źródłach literackich, 
a dokładnie w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja z 1567 r. „malowana 
śklenica” uchodzi za zbytkowny atrybut nuworysza (Wyrobisz 1968, 134). Zresztą 
także kieliszki z omawianego okresu, zwłaszcza zdobione, należą do dość rzadko 
odkrywanych naczyń stołowych na Śląsku, przez co można uznać je za wyroby cenne 
(np. Firszt 1994, 35).

Ostatnim aspektem, związanym po części z ówczesną estetyką, po części zaś 
obyczajowością, jest interpretacja treści przedstawień na wyrobach luksusowych. 
Chodzi tu przede wszystkim o szklane oraz ceramiczne naczynia pokryte malaturą, 
znane z licznych wariantów w materiale europejskim.

Poza ogólną konkluzją, że twórców i odbiorców tych wyrobów często odznaczało 
upodobanie do wielobarwności i mnogości nieskomplikowanych zazwyczaj moty-
wów ornamentalnych, warto zwrócić uwagę na samą tematykę przedstawień. Obok 
wciąż popularnych scen religijnych, na naczyniach luksusowych odnajdujemy także 
wyobrażenia biesiad, uroczystości, łowów, alegorii, personifikacji itd. Bywa, że ujęte 
są one w sposób schematyczny lub niejednoznaczny, ale na niektórych, w szczególności 
szklanych przedmiotach znajdują się dookreślające je inskrypcje, również rymowane. 



W. Pogorzelski, J. Szajt272

Zjawisko to można powiązać z szeroko rozumianym renesansowym humanizmem, 
pod którego wpływem powstałe wzorce ikonograficzne zostały przeniesione także 
na wytwory środkowoeuropejskiej sztuki użytkowej.

Na malowanej szklanicy z Głogowa została prawdopodobnie przedstawiona w spo-
sób symboliczny scena zaślubin. Pan młody ukazany został z kielichem wzniesionym 
w geście toastu w stronę panny młodej. Dziewczyna ofiarowuje mu natomiast trzy-
many w wyciągniętej dłoni wianek. Wieniec jest w tym przypadku niewątpliwie atry-
butem przyszłej żony, rozstającej się ze stanem panieńskim. Przykładowo w polskiej 
obyczajowości wczesnonowożytnej, wianek symbolizujący niewinność odgrywał dużą 
rolę obrzędową: wieszano go w oknach domów, gdzie przebywały panny na wydaniu, 
śpiewano o nim pieśni podczas nocy przedślubnej, a także ofiarowano w kościołach 
ku ozdobie (Bystroń 1976, 82, 89, 91).

Poza stwierdzeniem, że malowane szklanice z Głogowa i Nysy można wiązać 
z miejską kulturą biesiadną trudno wnioskować, czy zabytki te spełniły niegdyś 
funkcję podarków ślubnych lub były użytkowane podczas uczt weselnych. Przykład 
szklanicy z Wiener Neustadt (1591 r.) z wymalowanymi herbami rodowymi nowo-
żeńców, wykonanej na zamówienie z okazji ślubu w rodzinie szlacheckiej, zdaje się 
jednak potwierdzać tego typu zwyczaje (Bastl 2000, Taf. IV: 6). O podobnej tradycji 
świadczyć też mogą sceny par malowane na talerzach pseudomajolikowych, wyko-
nywanych jeszcze w XVIII wieku m.in. w Nadrenii (Bartels 1982, 19–21).

UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy tekst, omawiający materiał ze studni-latryny, jest zasadniczo pierwszym 
archeologicznym opracowaniem dotyczącym kultury materialnej wczesnonowożyt-
nego Głogowa, opartym na analizie zwartego zespołu. Choć przyczynkarskie studium 
bazuje na zbiorze zabytków odkrytych na zaledwie wycinku lokacyjnego założenia, 
to jednak specyfika i lokalizacja obiektu, a także odkryty, dość liczny zestaw mobiliów 
pozwoliły na wyciągnięcie wniosków również na temat wybranych aspektów życia 
codziennego głogowian w tamtym czasie. Dalsze opracowania zabytków z Głogowa, 
objętego szerokopłaszczyznowymi badaniami archeologicznymi, mają szansę przy-
czynić się do lepszego poznania kultury i specyfiki śląskiego miasta na przestrzeni 
dziejów.
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