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CZY NA WROCŁAWSKIM OSTROWIE TUMSKIM 
W X–XIII WIEKU ISTNIAŁY PRACOWNIE SZKLARSKIE?

DID THE GLASS WORKSHOPS IN 10TH-13TH CENTURIES 
AT OSTRÓW TUMSKI IN WROCŁAW EXISTED?

Abstract: Many suggestions have been made about the existence of a glass workshop at Ostrów Tumski 
(Cathedral Island) in Wrocław. Those suggestions were most often referred to a local jewelery pro-
duction, but were also related to the existence of a stained glass workshop, and even the possibility 
of making glassware. In the opinion of previous researchers of Ostrów Tumski with glass-making 
were also associated: glassy lumps, slag, fragments of crucibles, stones coated with a vitreous mass 
and slag-like lumps, which were interpreted as a part of glass furnace walls. But did a glass workshop 
really existed at Ostrów Tumski, and if so, what type of workshop it was A-type (producing glass) 
or type B (producing goods from semi-finished products) and what glass objects were produced 
on the area of the stronghold?
Within the project “Szklarstwo wczesnopolskie w świetle znalezisk z zespołów grodowych Śląska” 
all the traces that may be related to glasswork were verified. Numerous analyzes of the chemical 
composition of glass artifacts and finds probably connected with glassmaking activities were car-
ried out. It was found that exanimated fragments of crucibles and slag and slag-like lumps have 
no connection to glassworks. They are remnants of metallurgy (fragments of crucibles and slag 
and slag-like lumps) are burned and naturally vitrified objects (stones coated with a vitreous mass 
and slag-like lumps) or are fractions of molten glass, but of late medieval and modern time ones.
Other products (glassware, fragments of stained glass, glazed objects) were recognized as foreign 
goods. Some types of glass beads are also outlandish. However, it is not excluded that in Wrocław 
Ostrów Tumski glass jewelery was made – simple forms of monochromatic beads, and above all 
glass rings. Probably, they were made from semi-finished products – glass sticks and rods, imported 
from the outside of the stronghold.
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WSTĘP

Problem możliwości funkcjonowania na wrocławskim Ostrowie Tumskim pracowni 
szklarskich był podejmowany zarówno przez większość badaczy tego stanowiska, 
jak i naukowców, zajmujących się szklarstwem wczesnośredniowiecznym. Opinie 
co do charakteru domniemanych pracowni i asortymentu przedmiotów, które mia-
łyby one wytwarzać, były jednak bardzo rozbieżne. Postulowano, że na trenie grodu 
wytwarzano biżuterię szklaną, witraże, a nawet naczynia szklane. Część badaczy 
traktowała obecność warsztatów szklarskich niemal jako pewnik. Inni odnosili się 
do tego problemu znaczne ostrożniej. Lata badań nie przyniosły zatem jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie: czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim istniały pracownie 
szklarskie? – a jeśli tak – co mogły one wytwarzać?

Na ślady związane ze szklarstwem zwróciła uwagę – już w czasie jednych z pierw-
szych badań powojennych tegoż ośrodka – Elżbieta Ostrowska. W bieżących sprawoz-
daniach z prac terenowych badaczka ta wskazywała na obecność licznych przedmiotów 
szklanych – paciorków, pierścionków i fragmentów witraży. Masowe występowanie 
tych zabytków, a także odkrycie pojedynczych paciorków, określanych jako półfabry-
katy, skłoniły autorkę do wysunięcia hipotezy, że odkryte elementy biżuterii szklanej 
są wyrobami produkcji miejscowej (Ostrowska 1957, 201). W swoich kolejnych pracach 
badaczka poszerzyła jeszcze poczet zabytków, uznanych za produkty niedokończone 
lub nieudane, o 11 zdeformowanych pierścionków i dwa nieforemne paciorki (ryc. 1b-r; 
Ostrowska 1973, 221‒223, ryc. 1‒2).

Nieco ostrożniej odniósł się do kwestii funkcjonowania pracowni szklarskiej pro-
dukującej biżuterię na wczesnośredniowiecznym Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 
Jerzy Olczak, który za półprodukty lokalnego warsztatu uznał tylko dwa przedmioty 
– paciorek z nieprzebitym na wylot otworem (ryc. 1o) i nieudany pierścionek szkla-
ny (Olczak 1968, 151‒159). Badacz ten zakwestionował także traktowanie niektórych 
wyrobów jako nieudane (np. nieco nieforemnych pierścionków, czy asymetrycznych 
paciorków), argumentując, że mieszczą się one w standardach szklarstwa wczesno-
średniowiecznego (Olczak 1973, 236‒237).

Na występowanie pojedynczych, nieukończonych ozdób szklanych wskazywano 
również w sprawozdaniach z późniejszych badań (ryc. 1a; Kaźmierczyk et al. 1974, 
260, ryc. 12; Kaźmierczyk 1993, 220).

Omawiając wyniki długotrwałych prac terenowych, prowadzonych na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu, wielokrotnie wskazywano także na liczne znaleziska, które 
mogłyby mieć związek z wytopem bądź przetopem szkła. Należeć do nich miałyby 
tygle „z masą szklaną” lub „pokryte szklistą substancją” (ryc. 1s; Ostrowska 1973, 
221‒223, ryc. 1‒2, 7; Kaźmierczyk et al. 1974, 264, ryc. 16b; 1976, 198; 1977, 212‒213; 1979, 
144, ryc. 22). Wśród innych znalezisk, łączonych z produkcją szklarską, wymieniano 
grudki szklane, które miały być reszkami produkcyjnymi lub surowcem szklarskim 
(Kaźmierczyk et al. 1974, 264, 272, ryc. 16b; 1978, 144; 1979,176; Kaźmierczyk 1991, 98, 
111; 1993, 91‒92, 132, 179, 203, 221; 1995, 83), zeszklone grudki kwarcu (Kaźmierczyk et al. 
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Ryc. 1. Wrocław – Ostrów Tumski. Zabytki, które zdaniem dotychczasowych badaczy mogą mieć zwią-
zek ze szklarstwem: przykłady nieudanej lub nieukończonej biżuterii szklanej (c-r) i tygla z „zakrzepłą 
masą szklaną”; a – wg Kaźmierczyka et al.1974, ryc. 12; b–m – wg Ostrowskiej 1973, ryc. 2; o–r – wg 
Ostrowskiej 1973, ryc. 3; s – wg Ostrowskiej 1973, ryc. 7
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1977, 208; 1979, 153, 130‒131; 1980, 133‒134), oraz zeszklone żużle (Kaźmierczyk 1991, 97; 
1993, 108, 154).

Badacze stanowiska próbowali także identyfikować niektóre z odkrywanych kon-
strukcji z miejscami wytopu/przetopu szkła. W swoich pracach wskazywali zwłaszcza 
na pozostałości pieców ze śladami miejscowego zeszklenia ścian (Kaźmierczyk et al. 
1975, 200‒202; 1979, 169‒171), a jeszcze częściej na szkliste grudki, które taktowano 
albo jako reszki, mogące pochodzić z pieców szklarskich (Ostrowska1 1961, 70, 78; 
Kaźmierczyk et al. 1979, 169‒171, 179), lub bliżej nieokreślone pozostałości po tego 
typu działalności (Kaźmierczyk et al. 1974, 264, 272; 1979, 150‒151, 161).

Dość wcześnie zwrócono też uwagę, że rozwój miejscowego szklarstwa może mieć 
związek z lokalną – i potwierdzoną licznymi znaleziskami – obróbką ołowiu na terenie 
grodu (Olczak 1968, 153‒154; Moździoch 1990, 127‒128). To nieśmiało wyrażone przez 
Jerzego Olczaka spostrzeżenie zdawało się znajdować potwierdzenie w kolejnych 
odkryciach dokonywanych na Ostrowie Tumskim. Zabytki wiązane ze szklarstwem 
często opisywano bowiem w kontekście śladów, które miałyby mieć związek z ob-
róbką metali kolorowych (przede wszystkim ołowiu, ale również miedzi i jej stopów, 
być może srebra i złota, a także kamieni półszlachetnych – por. Kaźmierczyk et al. 
1975, 198‒202, 218; 1977, 214, 236‒237; 1979, 144, 150‒153, 159‒161, 169‒171; 1980, 133‒134; 
Kaźmierczyk 1993, 91‒92, 108, 132, 154, 179, 220‒221). Taki wielokierunkowy profil 
działalności zazwyczaj traktowano jako przejaw istnienia na terenie grodu pracowni 
„szklarsko-złotniczo-jubilerskich” (Kaźmierczyk et al. 1977, 199, 214, 236‒237)2.

Kolejnym wątkiem w dyskusji na temat aktywności szklarskiej na Ostrowie Tum-
skim była kwestia istnienia w obrębie grodu pracowni witrażowniczej. Obecności 
takiego warsztatu dopatrywała się Elżbieta Ostrowska. Swój pogląd badaczka opar-
ła na obecności znacznej liczby płytek witrażowych, wśród których miałyby być 
okazy nieudane (uszkodzone podczas formowania kształtek, łuskania ich krawędzi 
i nanoszenia malatury), a także niewykorzystane oprawki ołowiane i drewniany 
rylec, interpretowany przez nią jako narzędzie stosowane podczas zdobienia wi-
traży (Ostrowska 1973, 223‒234, ryc. 4‒7). Do kwestii istnienia tego typu warsztatu 
początkowo pozytywnie odniósł się Jerzy Olczak. Przypuszczał on, że pracownia 
taka mogła zostać zorganizowana przez szklarzy zakonnych na potrzeby budowy ka-
tedry w XII wieku (Olczak 1968, 154‒158). Na kanwie późniejszej krytyki prac Elżbiety 
Ostrowskiej badacz wycofał się jednak z tego pomysłu, argumentując, że na Ostrowie 
Tumskim nie ma właściwie żadnych śladów – zarówno na wyrabianie tafli szklanych, 
jak i na formowanie szybek witrażowych czy ich oprawę, a uszkodzenia widoczne 

1  W późniejszych pracach badaczka dystansuje się już od kwestii wytopu szkła na terenie samego 
grodu, wskazując, że w przestrzeni otoczonej wałami nie było warunków dla tego typu działalności 
(Ostrowska 1973, 220‒221).

2  Sugestię odnośnie do istnienia takiej pracowni, ale na Ostrówku w Opolu, wysunął Jerzy Olczak 
(1968, 76), powołując się na przykład funkcjonowania warsztatu „szklarsko-emaliersko-złotniczego” 
we wczesnośredniowiecznym Kijowie.
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na płytkach mogły powstać przy zniszczeniu gotowego witrażu, czyli mają charakter 
wtórny (Olczak 1973, 238‒241).

Nowe dane do dyskusji nad obecnością pracowni witrażowniczej na wrocław-
skim Ostrowie Tumskim wniosło odkrycie w latach 1972‒1973 ponad 8-kilogamowej 
koncentracji szkła witrażowego. Zbiór ten odsłonięto w wykopie I, w warstwie D, 
datowanej na 1. połowę XIII wieku. Prowadzący badania terenowe Józef Kaźmierczyk, 
Janusz Kramarek i Czesław Lasota bez większych wątpliwości uznali ów skład szkła 
za przejaw istnienia w centralnej części grodu pracowni szklarskiej, która działałaby 
na potrzeby budowanej katedry, zamku książęcego albo pałacu biskupiego. Z obec-
nością owej pracowni badacze wiązali także zespół pieców i palenisk, odkrytych 
w obrębie warstwy D, w tym pieca ze śladami zeszklenia na powierzchni ścianek 
wewnętrznych (Kaźmierczyk et al. 1974, 261‒264, ryc. 14‒16; 1975, 200‒202, ryc. 1‒2, 
15‒25; Pankiewicz et al., w druku).

Kwestię możliwości istnienia warsztatów szklarskich na grodzie wrocławskim 
– i w innych ośrodkach śląskich – rozpatrywał także Sławomir Moździoch. Badacz 
ten sformułował przypuszczenie, że grody, w tym wrocławski, mogły być wpraw-
dzie polem działania szklarzy, ale była to najpewniej działalność doraźna, związana 
np. z wznoszeniem budowli sakralnych. Badacz nie widział natomiast w obrębie gro-
dów miejsca na wytop szkła, gdyż proces ten wymagał całego zaplecza przestrzenno-
-surowcowego, ponadto stwarzał zagrożenie zaprószenia ognia. Sławomir Moździoch 
nie wykluczał też produkcji biżuterii szklanej we Wrocławiu i w innych ośrodkach. 
Zwracał jednak uwagę, że ozdoby te wytwarzano z półsurowca przywożonego z ze-
wnątrz (Moździoch 1990, 127‒129).

Po zakończeniu szerokopłaszczyznowych badań terenowych u schyłku lat 80. 
XX wieku i opublikowaniu ich wyników już w początkach następnej dekady na wiele 
lat przestano się interesować szklarstwem wrocławskim. Dopiero w 2005 r. w swo-
jej monografii dotyczącej średniowiecznego szklarstwa na Śląsku Jadwiga Biszkont 
(2005, 11‒13) ponownie wraca do kwestii istnienia pracowni szklarskiej na grodzie 
wrocławskim. Badaczka dokładnie opisuje ślady wszelkiej aktywności, która może 
być związana ze szklarstwem, a także historię badań tego problemu. Nie kwestionuje 
przy tym możliwości funkcjonowania pracowni szklarskiej na Ostrowie Tumskim, 
niemniej jednak odnosi się do jej istnienia dość ostrożnie, postulując konieczność 
dalszych badań.

Badania takie podjęto w ostatnich latach, zaś ich efektem jest opracowanie więk-
szości kategorii zabytków szklanych i przybliżenie rozwiązania kwestii istnienia 
pracowni szklarskiej na grodzie wrocławskim (por. Pankiewicz et al. 2014; 2017; 2018; 
w druku; Siemianowska 2013; 2014; 2015; w druku (a), w druku (b); Siemianowska, 
Sadowski 2015).

Przedstawione powyżej przykłady występowania znacznych ilości szkła witrażo-
wego, nieudanych egzemplarzy biżuterii szklanej, licznych tygli, żużli, grudek szkła 
i innych znalezisk wiązanych hipotetycznie ze szklarstwem, a nadto odkrycie pieców 
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z częściowo zeszklonymi ściankami składają się na – z pozoru bardzo spójny – obraz 
działalności szklarzy na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Co do tego nasuwają się 
jednak liczne pytania i wątpliwości. Z jednej strony obecność pieców szklarskich (?) 
wskazywałaby na istnienie na terenie grodu pracowni typu A – wytwarzających 
szkło, z drugiej jednak taką działalność negowano, podkreślając że nie ma dostatecz-
nych ku temu przesłanek (Olczak 1968, 149‒154; Moździoch 1990, 127‒129; Biszkont 
2005, 11‒13), zaś zwarta, drewniana zabudowa uniemożliwiała „hutniczy” wytop szkła 
(Ostrowska 1973, 220‒221; Moździoch 1990, 127‒129). Zakładając jednak możliwość 
funkcjonowania w tym miejscu warsztatu witrażowniczego, owe piece nie służyłyby 
do wytopu szkła, lecz przykładowo do wypalania malatur. Jak już wspominano, 
wątpliwości wzbudza także identyfikacja niektórych nieudanych okazów biżuterii, 
tym bardziej że, jak wskazuje Jadwiga Biszkont (2005, 12), praktycznie żaden z bada-
czy nie był w stanie wiarygodnie określić kryterium wyrobu nieudanego. Trzeba też 
zaznaczyć, że wszystkie zabytki wiązane hipotetycznie z technologią szklarską (tygle, 
żużle, bryłki szkła, zeszklone grudki) przypisano do tej dziedziny wytwórczości tylko 
i wyłącznie na postawie ich oceny makroskopowej3. Konieczność przeprowadzenia ba-
dań składu chemicznego zarówno gotowych wyrobów (biżuterii, szkieł witrażowych), 
jak i wzmiankowanych pozostałych znalezisk, związanych być może z działalnością 
szklarzy, postulowano już kilkakrotnie (Olczak 1968, 154; Biszkont 2005, 11‒13).

Przeprowadzenie tego rodzaju badań stało się możliwe dopiero niedawno w trakcie 
realizacji projektu Szklarstwo wczesnopolskie w świetle znalezisk z zespołów grodo-
wych Śląska, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/HS3/00121. Uzyskane wyniki posłużą 
do próby udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim 
istniały pracownie szklarskie? Jeśli tak, to jakiego typu były to pracownie? Kiedy 
funkcjonowały i jakie wyroby mogą z nich pochodzić? Jeśli nie, skąd przedmioty 
szklane mogły być sprowadzane na teren grodu?

MATERIAŁY I METODY

Aby ustosunkować się do kwestii istnienia na wrocławskim Ostrowie Tumskim pra-
cowni szklarskich oraz ustalić, które produkty mogły być ich wytworami, a które 
należy uznać za importy, analizie poddano wszelkie kategorie znalezisk, które mogły 
mieć związek z tego typu działalnością. Spośród gotowych wyrobów i ich fragmentów 
przebadano: 105 sztuk biżuterii (428 analiz4), 4 przedmioty szkliwione (pisanki-grze-
chotki, glazurowaną „gwiazdkę” i fragment ceramiki szkliwionej; 22 analizy), 21 frag-
mentów szkła witrażowego (96 analiz) i 18 ułamków naczyń szklanych (78 analiz). 

3  Do czasu podjęcia przez nas badań analizom specjalistycznym poddano tylko klika zabytków 
– fragment złoconej misy, ułamek tafli okiennej i domniemany tygiel szklarski (por. Kaźmierczyket 
al. 1974, 264; tabela na stronie 271 wprawdzie zawiera wyniki 9 analiz, jednak nie są one przypisane 
do konkretnych zabytków).

4  Wykonywano kilka- kilkanaście analiz każdego przedmiotu.
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Spośród zabytków hipotetycznie związanych z produkcją szklarską do badań wybra-
no: fragment nieudanego pierścionka lub pałeczki szklanej (6 analiz), 8 bryłek szkła 
(31 analiz), 31 tygli (177 analiz), 11 żużli (112 analiz), 6 szklistych grudek (61 analiz) 
i 2 zeszklone bryłki kwarcu (22 analizy). Zabytki te wybierano zazwyczaj z różnych 
lokalizacji, aby uniknąć analizowania np. dwóch fragmentów pochodzących od jed-
nego, rozbitego naczynia szklanego, aczkolwiek z 8-kilowego depozytu szkła do badań 
wytypowano serię ułamków szkła witrażowego i naczyniowego. Drugą taką serię, 
tym razem tygli, wybrano do badań z wykopu IIIA/2, gdyż stwierdzono tam bardzo 
wyraźną koncentrację ułamków naczyń ze szklistymi zaciekami.

Analizy składu chemicznego szkieł i substancji szklistych zostały wykonane 
metodą analizy rentgenowskiej (EPMA) na aparacie CAMECA Sx 100. Przedmioty 
zachowane w całości poddano natomiast badaniom przy użyciu skaningowego mi-
kroskopu elektronowego z przystawką EDS, umożliwiającego dokonywanie analizy 
elementarnej składu chemicznego obserwowanych przedmiotów (dokładna charak-
terystyka obu metod – por. Pankiewicz et al. 2017, 20‒21). Analizy przeprowadzono 
w Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Synte-
tycznych Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej 
i Mikroanalizy Zakładu Geologii Inżynierskiej Instytutu Hydrogeologii i Geologii 
Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Czy na grodzie wrocławskim wytapiano szkło?
Do zabytków hipotetycznie związanych z wytapianiem szkła zaliczono grudki masy 
szklanej i szklistych substancji, bryłki kwarcu ze szklistą powłoką, żużle i fragmenty 
tygli.

Wyniki badań pierwszej z wymienionych kategorii zabytków były dość zaskakują-
ce. Pomimo znacznego zróżnicowania cech rejestrowanych makroskopowo (odmienne 
barwy szkła, bryłki o zaokrąglonych brzegach i amorficzne – ryc. 2) i kontekstów chro-
nologicznych (nawarstwienia datowane od początku XI do XIII wieku – tabela 1), skład 
chemiczny grudek szkła był dość jednolity. Wszystkie grudki należały do szkieł sodo-
wo-wapniowych, złożonych głównie z krzemionki (66,5‒74,5%), tlenków sodu (11,5‒17,5%) 
i tlenków wapnia (6,5‒11,7%) (por. tabela 1)5. Szkła o takim składzie są charakterystyczne 
dla wyrobów pracowni bliskowschodnich lub nadczarnomorskich (Dekówna 1980, 
220, tab. 64; Dekówna, Purowski 2012, 95; Wajda 2013, 96; Pankiewicz et al. 2017, 
35‒36, 63‒64). Są one też znane z Europy Środkowej, ale na tym terenie we wczesnym 

5  Różnice w udziale niektórych zawiązków chemicznych (przede wszystkim K2O) mogą wynikać 
z zastosowania do wyrobu szkieł sody naturalnej bądź też popiołu roślin zawierających sód.
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Ryc. 2. Wrocław – Ostrów Tumski. Grudki szklane: a – nr inw. 194/00, wykop IIIF, w-a Z1, obiekt 1; 
b – nr inw. 1b/87, wykop IIIA/1, w-a B8, budynek 1; c – nr inw. 123e/83, wykop III, w-a B1, podwórze 
budynku, zagroda 4; d – nr inw. 38j/77, wykop I, w-a N, działka 1/4; e – nr inw. 46h/84, wykop III, w-a 
C1, budynek 5; f – nr inw. 134j/84, wykop III, w-a B9, zagroda 4, budynek 1; g – nr inw. 235h/85, wykop 
III, w-a E4, budynek 2; a-f. Fot. S. Siemianowska
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Tabela 1. Wyniki analiz składu chemicznego (wartości w % wagowych) grudek szklanych z Wrocławia 
– Ostrowa Tumskiego
Nr inw. 194/2000 46h/84 235h/85 38j/77 134j/84 123e/83

Lokalizacja w. IIIF, w-a 
Z1, obiekt 1

w. III, w-a 
C1, bud. 5

w. III, w-a 
E4, bud. 2

w. I, w-a N, 
dz. 1/4

w. III, w-a 
B9, bud. 1, 
zagroda 4

w. III, w-a 
B1, podwó-
rze bud., 
zagroda 4 

Datowanie 
(warstwy) XIII w. 3. ćw. XI w. 1. ćw. XI w. 2. ćw. XI w. 4. ćw. XI w.  XII/XIII w.

Rycina 2a 2e 2g 2d 2f 2c

Typ szkła Sodowo-
-wapniowe

Sodowo-
-wapniowe

Sodowo-
-wapniowe

Sodowo-
-wapniowe

Sodowo-
-wapniowe

Sodowo-
-wapniowe

K2O 2,67 2,69 1 0,67 0,63 0,09

CaO 9,8 6,61 6,49 6,85 11,7 6,95

PbO 0 5,31 0,05 0,05 0 0

P2O5 0,14 0,04 0,12 0,13 0,04 0

SO3 0 0,19 0,23 0,37 0,37 0,36

Cl 0,58 0,95 1,03 1,14 0,05 0,1

Ag2O 0 0 0,02 0 0 0

SnO2 0 0 0 0,06 0 0

Sb2O5 0 1,17 0,53 0,33 0,12 0,03

BaO 0 0,03 0,04 0,09 0,09 0,06

Cr2O3 0 0 0 0 0 0,01

Na2O 11,24 12,8 16,99 17,48 13,01 16,22

SiO2 67,91 66,51 69,19 67,54 69,94 74,48

Al2O3 1,07 1,99 2,73 2,57 1,59 0,35

MgO 3,86 0,43 0,67 0,87 0,17 0,72

SrO 0 0,07 0,02 0 0 0

Fe2O3 0 0,7 0,54 0,76 0,3 0,07

MnO 0,14 0,07 0,36 1,01 0 0

CoO 0 0 0,03 0,01 0 0,01

NiO 0 0,02 0,01 0,03 0,05 0

CuO 0 0,11 0 0,08 0,07 0

ZnO 0 0,07 0,02 0 0,15 0

TiO2 0 0,16 0,09 0,14 0,07 0,05

Total 97,41 99,92 100,14 100,19 98,35 99,48
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średniowieczu nie została potwierdzona ich lokalna produkcja6. Nie są one też typowe 
dla okresu XI-XII wieku, kiedy to zarówno na ziemiach polskich, jak i sąsiednich domi-
nują szkła ołowiowe (Černá, Tomková 2017, 202‒204). Nic zatem nie wskazuje, aby były 
to odpady produkcyjne, związane z lokalnym wytopem masy szklanej. Należy jednak 
rozważyć, czy grudki te nie są pozostałością zniszczonych przedmiotów pochodzących 
z importu. Interpretację taką można zaakceptować w przypadku ułamka zielonego 
szkła z wykopu IIIA/1, który może być odpryskiem naczynia szklanego o grubszych 
ściankach (ryc. 2b). W przypadku dwóch ostrokrawędzistych grudek transparentnego 
szkła barwy turkusowej (ryc. 2d, g) przyjmowano, że mogłyby one stanowić ułamki 
szklanych „gładzików”7. Tego rodzaju przedmioty wyrabiano jednak z różnych ro-
dzajów szkieł i choć znane są okazy ze szkła sodowo-wapniowego, to są one rzadkie. 
Częściej spotykane „gładziki” ze szkła potasowego (por. Dekówna 1980, 144‒154, 186, 
196, tab. 36, 52; Dekówna, Purowski 2012, 154, 162, 178; Galuška et al. 2012, 67, 74, 90, tab.). 
Z kolei trzy dalsze grudki można uznać za przetopione fragmenty szkieł (ryc. 2a, e, f). 
W jednym przypadku jest to prawdopodobnie fragment płytki witrażowej (ryc. 2f). 
Druga grudka także może być przepalonym wtórnie fragmentem naczynia lub witrażu. 
Trzecia przebadana grudka powstała zapewne w wyniku stopienia dwóch lub kilku, 
różnobarwnych fragmentów szkła, o czym świadczy niejednolity kolor i struktura 
znaleziska (ryc. 2e). Za relikt związany z produkcją szklarską mogłaby zostać uznana 
łezka masy szklanej. Spore wątpliwości budzi jednak niespotykana we wczesnym śre-
dniowieczu wysoka klarowność i bezbarwność szkła (ryc. 2c), sugerująca, że może być 
to materiał o metryce nowożytnej. Podobne uwagi odnieść można do domniemanej, 
przepalonej płytki witrażowej (ryc. 2f), jak również do większości analizowanych 
przez nas grudek szklanych. Przemawia za tym powszechność występowania w okresie 
nowożytnym szkieł o odcieniach turkusowych i zielonkawych. Także wyniki analiz 
składu chemicznego opisywanych reliktów przemawiają za ich datowaniem na czasy 
późniejsze. Szkła sodowo-wapniowe są również typowe dla szklarstwa późnośrednio-
wiecznego i nowożytnego – głównie XVI wieku. W późniejszym czasie udział tlenków 
potasu w tego typu szkłach wzrasta do poziomu nienotowanego w badanych przez nas 
grudkach szkła (por. tab. 1 oraz Biszkont 2005, 45‒48, tab. 1 i np. Sedlačková, Rohanová et 
al. 2016, 233‒250, tab. 1‒7). Niektóre grudki „surowca szklarskiego” mogą być zatem naj-
pewniej przetopionym i zdeformowanym późnośredniowiecznym wtrętem. Możliwość 
taką przyjmujemy w przypadku dwóch grudek (nr inw. 123e/83, 194/2000, ryc. 2a, 2c). 
Pochodzą one bowiem z dość późnych nawarstwień datowanych na XII/XIII i XIII wiek 

6  Podobny skład surowcowy mają np. paciorki oliwkowe, powszechnie występujące na terenie Czech, 
a znane też z Moraw i Bawarii, sporadycznie z innych ziem. Przypuszcza się jednak, że ozdoby te mogły 
być wykonywane lokalne, ale z surowców importowanych (por. Košta, Tomková 2011, 321‒323, 335‒346, 
tab. 3; Černá, Tomková 2017, 194).

7  Mimo podobieństwa składu surowcowego i barwy, nie można ich uznać natomiast za ułamki 
paciorków oliwkowych. Bryłki są zbyt duże, ponadto pochodzą z nawarstwień datowanych na 1. połowę 
XI wieku. Wprawdzie datowanie paciorków oliwkowych obejmuje jeszcze początek XI wieku, ale występują 
one głównie w IX-X stuleciu (Košta, Tomková 2011, 329‒334).
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(por. tabela 1). Kontekst odkrycia pozostałych wyklucza jednak interpretację. Zostały 
one znalezione w warstwach XI-wiecznych, w tym w większości w obrębie budynków 
mieszkalnych. Można zatem założyć, że są one reliktami zniszczonych, rozbitych lub 
przetopionych przedmiotów. Być może zachowano je ze względu na wysoką wartość 
szkła we wczesnym średniowieczu.

Za „surowiec szklarski” można byłoby ewentualnie uznać także ciemne nieprze-
zroczyste, ostrokrawędziste grudki o strukturze i połyskliwości szkła. Badania tych 
materiałów ujawniły jednak wysoki (10‒20%) udział tlenków żelaza w ich składzie 
chemicznym i wskazały na bardzo wysoką (nawet do 2000 °C) temperaturę ich 
zastygania, co wskazuje na związek tych znalezisk z wytopem żelaza i to najpraw-
dopodobniej nowożytnym. Pozostałościami po wytopie żelaza, a nie szkła, są także 
wszystkie badane przez nas żużle (11 sztuk). Wydaje się, że część z nich również 
ma metrykę nowożytną. Z analizowanych fragmentów tygli ze szklistymi zaciekami 
(31 sztuk) znakomita większość (27 sztuk) związana jest wyłącznie z metalurgią, w tym 
głównie z obróbką metali kolorowych – ołowiu, miedzi i jej stopów i być może srebra 
(dokładne omówienie problemu, wraz z wynikami analiz i materiałem ilustracyjnym 
– Pankiewicz et al. 2018).

Tylko cztery fragmenty tygli (87d/74, 36a/75, 80e/88 i 83f/88 – ryc. 3) uznano za po-
tencjalnie związane z produkcją szklarską. Skład chemiczny masy szklanej zakrzepłej 
na ich powierzchni nie odpowiada jednak uzyskanym wynikom składów chemicz-
nych szklanej biżuterii z omawianego ośrodka, wykonanej głównie ze szkła ołowio-
wego, a nawet bardziej zróżnicowanym składom chemicznym szkła naczyniowego 
i witrażowego (por. tabela 2 i fragment poniżej). Zwraca natomiast uwagę bardzo 
wysoka zawartość tlenków wapnia (nr 83f/88, 36a/75), glinu (83f/88, 80e/88), a także 
żelaza (83f/88, 80e/88) w szkłach ze wspomnianych tygli, co może wskazywać na ich 
związek z metalurgią nie ze szklarstwem. Mogą na to wskazywać również zawartości 
ołowiu w składzie chemicznym szklanych nacieków niektórych z nich (36a/75, 87d/74 
– por. tabela 2). Warto odnotować, że wzmiankowane tygle „szklarskie” wystąpiły 
w nawarstwieniach, w których stwierdzono bardzo wyraźną koncentrację znalezisk 
związanych z metalurgią. W warstwach D2-C5 wykopu IIIA/2, datowanych na 1. 
połowę X wieku, skąd pochodzą tygle nr inw. 83f/88 i 80e/88, odkryto ponad 40 
fragmentów innych tygli, z czego 18 ze śladami pozostałymi po metalurgii nieżela-
znej. W tych warstwach odkryto też liczne bryłki ołowiu, łączone z przetopem tego 
surowca. Równie liczne (ponad 40 sztuk) było skupisko tygli, pochodzące z warstw 
D-G wykopu I, do którego należałoby też zaliczyć badane przez nas fragmenty nr 
inw. 36a/75, 87d/74, pochodzące z warstw F, F1, datowanych na 4. ćwierć XI i XI/XII 
wiek. W tych warstwach odkryto też znaczące ilości ołowiu (łącznie ponad 11 kg – 
por. Pankiewicz et al. 2018, 329‒339, tam dokładny opis kontekstu znalezisk i dalsza 
literatura). Związek wzmiankowanych tygli z różnego rodzaju metalurgią wydaje się 
zatem znacznie bardziej prawdopodobny niż ze szklarstwem.

Ostatnimi kategoriami zabytków, które zbadano pod kątem związku z wyta-
pianiem szkła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, były kamienie – kwarce lub 
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piaskowce, pokryte szklistą warstwą oraz zeszklone spieki ceramiczne, co do których 
istniało przypuszczenie, że pochodzą z pieców szklarskich. Badania szklistej powłoki 
na kamieniach wykazały, że powstała ona prawdopodobnie podczas silnego spieczenia 
ich powierzchni, składającej się głównie z krzemionki. Podobne można interpretować 
porowate, lekkie grudki o szklistej powierzchni – które najpewniej stanowią ułamki 
mocno przepalonej ceramiki (nr inw. 100c/75, 53ł/78, 131f/84, 72h/88), ewentualnie 
żużle pozostałe po wytopie żelaza (nr inw. 102g/83, 263l/85 – por. Pankiewicz et al. 
2018), co skądinąd na grodzie jest mało prawdopodobne.

Czy na grodzie wrocławskim istniała pracownia witrażownicza?
Kwestia istnienia na grodzie wrocławskim pracowni witrażowniczej została już przez 
nas szczegółowo omówiona (por. Pankiewicz et al., w druku), dlatego w niniejszym 
tekście ograniczymy się do przedstawienia wniosków końcowych.

Ryc. 3. Wrocław – Ostrów Tumski. Ułamki tygli, na których stwierdzono zastygłą masę szklaną: a – nr 
inw. 87d/74, wykop I, w-a F, działki 1-2; b – nr inw. 36a/75; wykop I, w-a F1, działka 38; c – nr inw. 80e/88, 
wykop IIIA/2, w-a D2, palenisko; d – wykop IIIA/2, w-a D1, działki 36, 39; a-d. Fot. S. Siemianowska
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Tabela 2. Wyniki analiz tygli z zastygłą masą szklaną z Wrocławia – Ostrowa Tumskiego

Nr inw. 83f/88 80e/88 36a/75 87d/74

Lokalizacja w. IIIA/2, w-a D1, 
dz. 36, 39

w. IIIA/2, w-a D2, 
palenisko

w. I, w-a F1, dz. 
1-2 w. I, w-a F, dz. 38

Datowanie 
(warstwy) 2. ćw. XI w. 2. ćw. XI w. 4. ćw. XI w. XI/XII w.

Rycina 3d 3c 3b 3a

Skład chemiczny (% wagowy)

K2O 6 4,17 2,5 9,253

CaO 15,88 8,25 27,6 0,682

PbO 0,05 0,02 19,6 13,689

P2O5 1,8 1,65 3,62 0,073

SO3 0 0,03 0,01 0,068

Cl 0,03 0,23 0 0

Ag2O 0,04 0,04 0 0

SnO2 0 0,03 0 0,716

Sb2O5 0,26 0,1 0,3 0,058

BaO 0,25 0,12 0,13 0

Cr2O3 0,02 0,01 0 0

Na2O 4,75 4,32 0,85 7,575

SiO2 45,08 52,7 32,55 59,213

Al2O3 16,94 12,6 6,63 3,275

MgO 1,18 1,5 2,85 0,286

As2O5 0 0 0 0,028

SrO 0,08 0,12 0 0

Fe2O3 6,37 11,36 1,68 0,935

MnO 0,16 0,45 0,58 0

CoO 0,07 0 0 0

NiO 0,06 0 0,06 0,024

CuO 0,15 0,22 0,1 3,786

ZnO 0 1,16 0,01 0,017

TiO2 0,67 0,85 0,64 0,301

Total 99,85 99,94 99,72 99,978
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Wzmiankowany zbiór ponad 8 kg szkła odkryty w warstwie z 1. połowy XIII 
wieku był niejednolity, zwierał bowiem szkło witrażowe (w zdecydowanej przewa-
dze), ułamki szkła naczyniowego i pojedyncze sztuki biżuterii. Fragmenty witraży 
różniły się od siebie zarówno technologią, formą i rozmiarami oraz sposobem wy-
konania (różnorodny skład chemiczny szkła, dobry stan zachowania lub znaczny 
stopień skorodowania, zróżnicowana forma i wielkość – drobne kształtki i większe 
płyty szklane), jak i stylistyką (szkła różnobarwne, monochromatyczne i malowane). 
Niektóre z nich nosiły ślady osadzenia w ramkach ołowianych. Także szkło naczy-
niowe było niejednolite pod względem formy, barwy i zdobienia. Spośród naczyń 
szklanych rozpoznano zarówno wyroby proweniencji ruskiej, bizantyjskiej, jak 
i zachodnioeuropejskiej. Całe skupisko szkła nie było zatem materiałem odpadowym 
związanym z lokalną produkcją8, lecz stłuczką szkła naczyniowego i witrażowego. 
Był to pewnego rodzaju skład cennego surowca, którym bez wątpienia we wczesnym 
średniowieczu było szkło (por. Pankiewicz et al., w druku, tam dalsza literatura 
i wyniki analiz).

Czy na grodzie wrocławskim wyrabiano naczynia szklane?
Choć w przypadku wrocławskiego Ostrowa Tumskiego nie podnoszono koncepcji 
o wytwarzaniu w tym ośrodku naczyń szklanych, jednak i tego rodzaju sugestie 
pojawiały się w literaturze. Przed laty, w opracowaniu dotyczącym kwestii importu 
naczyń szklanych na ziemie polskie, Maria Dekówna wyraziła pogląd, że niektóre 
spośród odkrywanych na terenie Polski wczesnośredniowiecznej naczyń mogą być 
wyrobami warsztatów miejscowych. Badaczka nie znała wprawdzie tego typu zna-
lezisk wrocławskich, ale sugestię taką wysunęła odnośnie do analogicznych form 
z Kruszwicy i Opola (Dekówna 1962, 242‒246). Na możliwość istnienia na Ostrowie 
Tumskim pracowni wytwarzającej witraże i być może naczynia szklane wskazywali 
natomiast Józef Kaźmierczyk, Janusz Kramarek i Czesław Lasota (1974, 262‒264), 
opisując wzmiankowany depozyt ponad 8 kg szkła odkrytego w latach 1972‒1973.

Poruszenia problemu proweniencji wczesnośredniowiecznych naczyń szklanych 
z wrocławskiego Ostrowa Tumskiego podjęliśmy się już dwukrotnie (Pankiewicz et 
al. 2014; w druku), dlatego poniżej zamieścimy tylko konkluzje uzupełnione o nie-
publikowane dotychczas wyniki badań.

Ułamki wczesnośredniowiecznych naczyń szklanych na Ostrowie Tumskim naj-
liczniej wystąpiły w obrębie opisywanego powyżej depozytu szkła. Jak już wspomnia-
no, były one bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. Na podstawie głównych 
cech stylistycznych tej grupy wyrobów oraz wyników składu chemicznego ich szkła, 
udało się wśród nich wydzielić: importy ruskie – w postaci fragmentów pochodzą-
cych z pucharów na wąskiej stopce, wykonane z żółtego szkła wysokoołowiowego 
lub ołowiowo-potasowego; importy ruskie lub bizantyjskie – w postaci fragmentów 

8  Znaczenie mniej liczne skupisko szkieł witrażowych odkryto w wykopie VI. Na ich podstawie 
Elżbieta Ostrowska wydzieliła lokalną pracownię. Niemniej jednak jest ono zapewne peryferyjną częścią 
opisywanego depozytu szkła.
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pochodzących z fioletowego naczynia, wykonanego ze szkła ołowiowo-potasowego, 
barwionego manganem; importy bizantyjskie lub dalekowschodnie – w postaci frag-
mentu misy koloru szafirowego zdobionej złoceniami, wykonanej ze szkła sodowego, 
barwionego miedzią (analiza archiwalna). Importem, bądź to dalekowschodnim, bądź 
zachodnioeuropejskim, może być niewielki fragment naczynia wykonanego ze szkła 
sodowo-wapniowego. Do importów zachodnioeuropejskich zaliczono natomiast 
ułamki co najmniej dwóch naczyń, wykonanych ze szkła potasowo-wapniowego, 
wysokomagnezowego. Jedynymi wyrobami, które można byłoby ewentualnie uznać 
za miejscowe, są drobne ułamki naczyniowych szkieł ołowiowych alkalicznych, gdyż 
odpowiadają one typom chemicznym szkieł środkowo- i wschodnioeuropejskich 
(por. Pankiewicz et al. 2014; w druku, tam dalsza literatura, wyniki analiz i zdjęcia 
zabytków)9.

Pojedyncze ułamki szkła naczyniowego, odkryte w nawarstwieniach wczesnośre-
dniowiecznych, ale poza wzmiankowanym depozytem szkła, pochodziły od okazów 
wykonanych ze szkieł sodowo-wapniowych (nr inw. 87d/88, ryc. 4f), wapniowo-po-
tasowych (nr inw. 6a/84, 322a/85, ryc. 4b, c), sodowo-potasowych (?) (nr inw. 34f/85, 
ryc. 4a) oraz ołowiowo-potasowych (97a/75; bez numeru – kościół św. Marcina; ryc. 
4d, e) (tabela 3). Podobnie jak w przypadku opisywanych powyżej grudek szklanych, 
można mieć wątpliwości, czy wszystkie te ułamki mają metrykę wczesnośredniowiecz-
ną. Dla ziem polskich szkła sodowo-wapniowe są już bowiem typowe dla późnego 
średniowiecza (por. Biszkont 2005, 45‒49), zaś wapniowo-potasowe – dla czasów 
nowożytnych (por. np. Sedlačková, Rohanová et al. 2016, 233‒250, tab. 1‒7). Także 
ułamek naczynia ze szkła sodowo-potasowego (?) można byłoby uznać za nowożytny, 
ze względu na znaczny udział tlenku glinu w jego składzie chemicznym. Taka wysoka 
zawartość procentowa tego pierwiastka jest prawie niespotykana pośród rodzimych 
szkieł wczesnośredniowiecznych (por. Pankiewicz et al. 2017, Katalog), odnotowuje 
się ją natomiast w okresie nowożytnym (por. np. Sedlačková, Rohanová et al. 2016, 
249). Obniżona, odbiegająca od typowej dla tego okresu zawartość tlenku wapnia 
w składzie chemicznym szkła jest zapewne spowodowana częściowym skorodowa-
niem materiału (por. tabela 3; Greiner-Wronowa 2015, 44, 102, 110). Z drugiej strony 
wszystkie ułamki naczyń wykonanych ze szkieł sodowo-wapniowych, wapniowo-
-potasowych i sodowo-potasowych odkryto w nawarstwieniach datowanych na okres 
od schyłku X do XI/XII wieku, przy czym były one znajdowane także w budynkach 
mieszkalnych (por. tabela 3). Nie można zatem tylko na podstawie analizy składu 
chemicznego szkła datować te zabytki na późne średniowiecze i czasy nowożytne, 
tym bardziej że w Europie Środkowej pojawiają się przedmioty o znacznym zróżni-
cowaniu receptury szkieł (por. Olczak 1968, 46‒51, 70‒76, 169‒171, tab. 2, 8; Dekówna 
1980, 204‒329; Galuška et al. 2012; Černá, Tomková 2017; Pankiewicz et al. 2014; 
2017, 33‒36). Do częściej spotykanych należą szkła sodowo-wapniowe, ale naczynia 
o takim składzie chemicznym uważane są za importy (por. fragment powyżej). Dla 

9  Do tego wątku wrócimy w dalszej części tekstu.
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ziem polskich X–XIII wieku typowe są natomiast przedmioty ze szkła ołowiowo-
-potasowego, z którego wyrabiano zarówno naczynia, jak i biżuterię (Pankiewicz 
et al. 2014; 2017). Pozostaje zatem jeszcze rozpatrzenie miejscowej genezy tej gru-
py naczyń. Po pierwsze, zwraca uwagę fakt, że niektóre formy takich naczyń, jak 
zielony pucharek zdobiony dookolną natapianą nitką, czy naczynie o baniastym 
brzuścu ornamentowane w ten sam sposób, mają analogie wśród wyrobów z terenu 
Europy Zachodniej (por. Pankiewicz et al. w druku, tab. 2, ryc. 4a, d, f). Za wyrób 
zachodnioeuropejski zapewne uznać należy także naczynie odkryte w czasie badań 
z 1976 roku (por. Kaźmierczyk et al. 1978, 132, ryc. 13; Baumgartner, Krueger 1988, 
nr 57)10. Po drugie – mimo zastosowania z pozoru identycznego typu chemicznego 

10  Ten najlepiej zachowany okaz, spośród naczyń wczesnośredniowiecznych odkrytych na wrocław-
skim Ostrowie Tumskim, niestety zaginął, nie został zatem poddany analizom.

Ryc. 4. Wrocław – Ostrów Tumski. Badane fragmenty szkła naczyniowego: a – nr inw. 34f/88, wykop 
IIIA/2, w-a C2, budynek 3; b – nr inw. 6a/84, wykop III, w-a B7, zagroda 1, budynek 2; c – nr inw. 322a/85, 
wykop III, w-a F1, działka 59; d – wykop I, w-a D, działka 37; e – ul. św. Marcina, w-a B3



Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim w X–XIII wieku istniały pracownie szklarskie? 157

Tabela 3. Wyniki analiz składu chemicznego szkieł naczyniowych z Wrocławia – Ostrowa Tumskiego

Nr inw. 87d/88 6a/84 322a/85 34f/88 97a/73 brak (św. 
Marcin)

Lokalizacja w. IIIA/2, 
w-a D2

w. III, w-a 
B7, bud. 2. 
zagroda 1

w. III, w-a 
F1, dz. 59

w. IIIA/2, 
w-a C2, 
bud. 3 

w. I, w-a D, 
dz. 37

św. Marcin, 
w-a B3

Datowanie 
(warstwy) 2. ćw. XI w. XI/ XII w. X/ XI w. 3. ćw. XI w. 1. poł. XIII 

w. ?

Ryc. 4f 4b 4c 4a 4d 4e

Typ szkła SiO2-Na2O-
-CaO SiO2-CaO- K2O SiO2-Na2O-

-K2O SiO2-PbO-K2O

Skład chemiczny (% wagowy)

K2O 1,6 10,77 12,7 1,17 17,34 16,41

CaO 7,27 18,64 15,64 0,54 0,77 0,01

P2O5 0 0,99 1,41 0 0,15 0,07

SO3 0,35 0,23 0,24 0 0,06 0,27

Cl 0,15 0,11 0,17 0,03 0,02 0,02

PbO 0 0 0,02 0 26,92 27,01

Ag2O 0 0 0,01 0 0 0

SnO2 0,01 0 0,02 0,03 0,03 0,06

Sb2O5 0,09 0,37 0,32 0,01 0,1 0,14

BaO 0,04 0,27 0,29 4,03 0 0,06

Cr2O3 0,35 0 0 0 0 0

Na2O 16,75 1,1 0,86 5,79 0,37 0,12

SiO2 72,39 61,75 62,3 76,81 52,24 53,29

Al2O3 0,18 0,95 1,19 4,25 0,53 0,54

MgO 0,09 2,83 2,73 0 0,16 0,03

As2O5 0 0 0 0,34 0 0

SrO 0,02 0,05 0,1 0 0 0

Fe2O3 0,08 0,36 0,28 0,18 0,26 0,2

MnO 0,09 0,73 0,7 0 0,05 0

CoO 0,02 0,02 0 0 0,03 0,06

NiO 0,08 0,02 0,06 0,04 0,05 0

CuO 0,12 0,16 0,06 0,1 1,78 3,26

ZnO 0,07 0,01 0,11 0,11 0,21 0,09

TiO2 0 0,07 0,08 0,03 0,19 0,11

Total 99,74 99,44 99,28 93,48 101,25 101,73
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szkła do wyrobu naczyń i biżuterii szklanej – pomiędzy składami tych obu kategorii 
przedmiotów rysują się różnice, polegające na odmiennych proporcjach poszczegól-
nych składników. W przypadku elementów biżuterii wykonanej ze szkieł ołowiowych 
alkalicznych udział tlenku ołowiu wynosił 60‒70%, zaś krzemionki 24‒30% wago-
wych. Dla szkieł naczyniowych wartości te wynoszą natomiast odpowiednio 39‒47% 
i 38‒44%. Prawidłowość ta powtarza się również w przypadku szkieł ołowiowo-po-
tasowych, dla których wartości poszczególnych składników w ozdobach szklanych 
wyglądały następująco: tlenek potasu 9‒12%, tlenek ołowiu około 50%, krzemionka 
30‒35% wagowych. Dla szkła naczyniowego, zawartość tlenku potasu wynosi 23‒28%, 
tlenku ołowiu 15‒18%, a krzemionki 51‒57% (por. tabela 3 oraz Pankiewicz et al.2017, 
70 i Pankiewicz et al. w druku, tabela 2). Wskazuje to wyraźnie, że tak naprawdę 
mamy do czynienia ze szkłami wytopionymi według dwóch różnych receptur (choć 
opartych na takich samych składnikach), a zatem najpewniej produktami różnych 
warsztatów – w przypadku naczyń szklanych zapewne zamiejscowych. Przesłankami 
do takiego stwierdzenia jest zarówno kontekst odkrycia fragmentów naczyń (głównie 
w stłuczce szklanej), jak i ich stylistyka oraz skład chemiczny szkła.

Czy na grodzie wrocławskim wytwarzano przedmioty szkliwione?
Od wielu lat toczy się dyskusja, czy pisanki i inne glazurowane przedmioty były przed-
miotami importu (głównie z terenu Rusi) czy też wytwarzano je lokalnie. Na moż-
liwość istnienia tego typu lokalnej produkcji wskazywano odnośnie do niektórych 
ośrodków, np. wczesnośredniowiecznej Kruszwicy i Opola-Ostrówka (por. Olczak 
1968, 76‒77, 131‒137.). Gdzie natomiast wykonano glazurowane zabytki znalezione 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu?

Analizując wrocławskie pisanki-grzechotki, stwierdzono, że są one produktami 
wyspecjalizowanych warsztatów – najpewniej szklarskich, zaś techniki ich wyrobu 
odpowiadają standardom wytworów ruskich (Siemianowska et al., w druku). Do wy-
tworów zamiejscowych należą zapewne także fragment glazurowanej „gwiazdki” 
i pojedyncze ułamki ceramiki szkliwionej11. Warto też odnotować, że przedmioty 
glazurowane spotykane są w nawarstwieniach wczesnośredniowiecznych Ostrowa 
Tumskiego niezmiernie rzadko, co także zdaje się przemawiać za ich pozamiejsco-
wym pochodzeniem.

Czy na grodzie wrocławskim wytwarzano biżuterię szklaną?
Produkcja biżuterii szklanej jest najbardziej prawdopodobną dziedziną aktywności 
szklarskiej na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. To na tego typu działalność wskazy-
wano już niejednokrotnie, eksponując obecność nieudanych paciorków i pierścionków, 
doszukując się pracowni jubilerskich czy też śladów pracowni wytwarzającej szklane 
ozdoby (por. Wstęp).

11  Wyroby te będą przedmiotem osobnego opracowania, dlatego nie poświęcimy im więcej miejsca 
w niniejszej publikacji.
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Koncepcję tę starano się zweryfikować, badając zarówno gotowe wyroby, jak 
i przedmioty uchodzące za półfabrykaty lub nieudane egzemplarze. Niestety, część 
zabytków określonych w ten sposób przez wcześniejszych badaczy zaginęła12.

Analiza paciorków, pierścionków i innych elementów biżuterii pochodzącej z ba-
dań grodu wrocławskiego ujawniła, że część z nich należy uznać za ewidentne importy. 
Dotyczy to przede wszystkim paciorków, pochodzących z najstarszych nawarstwień, 
datowanych na 2. poł. X i czasy do około połowy XI wieku. Na podstawie ich składu 
chemicznego (szkła sodowo-wapniowe, wapniowo-sodowo-potasowe, sodowo-pota-
sowo-wapniowe i ołowiowo-wapniowo-sodowe) i ogólnej stylistyki (paciorki wielo-
segmentowe ze srebrną folią, paciorki zdobione ornamentem malowanych rombów, 
częsty odcień intensywnie niebieski), zostały one rozpoznane jako produkty pracowni 
bliskowschodnich lub bizantyjskich, zaś w pojedynczych przypadkach (szkło potaso-
wo-ołowiowo-wapniowo-sodowe, ornament mozaikowy) być może zachodnioeuro-
pejskich (por. Pankiewicz et al. 2017, 63‒64). W późniejszym okresie, przypadającym 
na schyłek XI i początek XIII wieku, na wrocławskim grodzie pojawiają się tylko 
pojedyncze importy, najpewniej z terenów Rusi (paciorki wielowarstwowe ze srebrną 
folią), aczkolwiek dominują jednobarwne paciorki „pospolite” normalnych gabarytów 
i miniaturowe. Znaczna ich część to okazy wykonane techniką nawijania, odznacza-
jące się asymetrycznym korpusem (por. Pankiewicz et al. 2017, nr D57, 73, 79, 80, 87, 
95, 102, 107‒113; E4‒6, 49, 66‒71, 84‒87). Tego typu zabytki Elżbieta Ostrowska (1973, 
222‒223, ryc. 3a-b) traktowała jako wyroby nieudane. Absolutnie nie można tu jednak 
mówić o biżuterii niepełnowartościowej. W tym względzie całkowicie przychylamy 
się do zdania Jerzego Olczaka (1973, 236‒237), który uznawał takie okazy za typowe 
dla szklarstwa wczesnośredniowiecznego. Ich kształt jest wynikiem zastosowanej 
techniki wyrobu (nawijanie), a w związku z tym, że najprostsze, stożkowate paciorki 
produkowane były masowo, nie zwracano uwagi na symetrię formy. W niektórych 
okazach zdarzają się nawet otwory powstałe w wyniku nierównego nawinięcia masy 
szklanej (por. Pankiewicz et al. 2017, nr E62).

Także znaczna liczba pierścionków-obrączek odznacza się nieforemnym kształtem. 
Obok okazów wyróżnionych przez Elżbietę Ostrowską (ryc. 1c–m) wydzielono jeszcze 
szereg nieregularnych egzemplarzy (ryc. 5). W tym przypadku także należy zachować 
daleko posuniętą ostrożność w identyfikacji tych przedmiotów jako wyrobów nieuda-
nych. Spora część pierścionków z oczkiem i pierścionków-obrączek także wykonana 
była techniką nawijania, stąd wzięły się często widoczne na poszczególnych okazach 
takie ślady, jak widoczne miejsca łącznia nitki szklanej (ryc. 5d) czy asymetria wyrobów 
(ryc. 5a-j). Regularny kształt kolistego pierścienia zapewniało szklarzom formowanie 
pierścionków i pierścionków-obrączek na rożnie. Dla wyrobów z grodu wrocławskiego 
technika ta była znacznie rzadziej stosowana. Powyższa obserwacja być może wynika 
z jednej strony z niekompletnego stanu zachowania analizowanych zabytków, z drugiej 

12  W magazynach nie zaleziono opisywanego przez Elżbietę Ostrowską paciorka z nieprzebi-
tym do końca otworem i nieukończonego pierścionka znalezionego w 1973 r. (Ostrowska 1973, ryc. 2; 
 Kaźmierczyk et al. 1974, ryc. 12).



A. Pankiewicz, S. Siemianowska160

Ryc. 5. Wrocław – Ostrów Tumski. Pierścionki z oczkiem i pierścionki-obrączki, które mogą uchodzić 
za wyroby nieudane: a – nr inw. 122a/75, wykop I, w-a G1, działka 6; b – 86b/74, wykop I, w-a F, działka 1; 
c – nr inw. 186/03, wykop IV, w-a B1, sektor 5, działka 6; d – nr inw. 73a/75, wykop I, w-a G, działka 8; 
e – nr inw. 130h/76, wykop I, wa M, działka 3; f – nr inw. 72b/84, wykop III, w-a B5, zagroda 2, budynek 1; 
g – nr inw. 95d/73, wykop I, w-a D, dz. 35-39, nad paleniskiem; h – nr inw. 76b/83, wykop III, w-a B1, plac, 
zagroda 1; i – nr inw. 41f/83, wykop III, w-a B3, zagroda 1, działki 63, 64, 68, 69, 73, 74, 78, 79; j – nr inw. 
84d/84, wykop III, w-wa B5, zagroda 3, budynek 1; a-j. Fot. S. Siemianowska
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zaś z tego, że metoda formowania na rożnie była bardziej pracochłonna i wymagała 
od szklarzy większych umiejętności manualnych (por. Pankiewicz et al. 2017, 23‒29, 
ryc. 4, 6, 7, 9). Należy również mieć na uwadze, że okazy mniej udane i tak zapewne 
odnajdowały swoich nabywców. Całkiem możliwe, że były one tańsze niż wyroby 
starannie wykończone i misternie zdobione. Niemniej jednak pojedyncze fragmenty 
pierścionków-obrączek mogą pochodzić z okazów nieudanych, gdyż ich nadmierne 
rozciągnięcie (ryc. 5f, i) albo kanciasty kształt (ryc. 5c) rzeczywiście w znacznym 
stopniu utrudniałyby noszenie ich na palcu (ryc. 5).

W kontekście dyskusji nad możliwością produkcji pierścionków i pierścionków-
-obrączek na grodzie wrocławskim warto też odnotować, że w nawarstwieniach 
ze schyłku XI i początku XIII wieku wyrobów tych jest o wiele więcej niż paciorków 
szklanych i znacznie więcej niż w tym samym czasie na Ostrówku w Opolu. Zauwa-
żono przy tym ich wyraźną koncentrację w obrębie pustych placów, co mogłoby 
sugerować, że produktami tymi handlowano na Ostrowie Tumskim (por. Pankiewicz 
et al. 2017, 42‒43, 68‒71), ale czy także wytwarzano je na miejscu?

Badania skład chemicznego pierścionków i pierścionków-obrączek ujawniły, 
że przedmioty te wykonywano z szkieł wysokoołowiowych bezalkalicznych i al-
kalicznych, a także ołowiowo-potasowych, czyli w oparciu o receptury znane i po-
wszechnie stosowane w tym czasie w Europie Środkowej (Pankiewicz et al. 2017, 
33‒36, 69‒71). Niemniej jednak, jak wykazano powyżej, ani zwartość tygli, ani skład 
chemiczny grudek szklanych z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu nie odpowiadają 
składowi chemicznemu gotowych wyrobów. Wydaje się jednak możliwe, że pier-
ścionki i pierścionki-obrączki mogły być wykonywane na grodzie wrocławskim, ale 
z przywiezionych z zewnątrz, gotowych pałeczek i prętów szklanych (Moździoch 1990, 
127‒129; Pankiewicz et al. 2017, 69‒71). Wskazują na to ściśle określone receptury szkieł, 
odpowiadające konkretnym barwom masy szklanej. Nie stwierdzono przy tym różnic 
między składem chemicznym paciorków i pierścionków tego samego koloru (pomijając 
importy), ani między analogicznie wyglądającymi wyrobami z Wrocławia i z Opola. 
Dodatkową przesłanką do takiej interpretacji są wyniki analiz fragmentu pałeczki 
szklanej, barwy turkusowej (ryc. 6). Wykonano ją ze szkła ołowiowo-potasowego 
o składzie identycznym, jak w przypadku gotowych wyrobów tej samej barwy (por. 
tabela 4 i Pankiewicz et al. 2017, 33, nr B7‒12, 15).

Tego typu profil produkcji wyjaśnia nam obecność na stanowisku wyrobów 
nieudanych, przy jednoczesnym braku pozostałości pracowni szklarskiej, takich 

Ryc. 6. Wrocław – Ostrów Tumski. Fragment pałeczki szklanej, nr 
inw. 186/60, wykop VII, w-a II/f3, działka 2. Fot. S. Siemianowska
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jak: piece szklarskie, surowce szklarskie, żużle i tygle. Do produkcji biżuterii z go-
towych pałeczek szklanych potrzebne było tylko palenisko i umiejętności szklarza. 
Warto też odnotować, że o ile paciorki szklane znajdowane na Ostrowie Tumskim 
często są pochodzenia obcego, o tyle pierścionki-obrączki wykonane są wyłącznie 
ze szkieł, które mogą być uznane za rodzime. Zwraca też uwagę wyjątkowo wysoka 
frekwencja tego typu zabytków na stanowiskach śląskich, a na grodzie wrocławskim 
w szczególności.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przesłanki, jesteśmy skłonni uznać, 
że w okresie od schyłku XI do początków XIII wieku na wrocławskim Ostrowie Tum-
skim istniała, choć przejściowo, pracownia wykonująca szklane pierścionki-obrączki, 
ewentualnie paciorki z półproduktów przywiezionych spoza grodu. Mamy w tym 
wypadku do czynienia z tak zwaną pracownią typu B (por. Dekówna 2007, 57‒58).

Tabela 4. Wyniki analiz składu chemicznego fragmentu pałeczki szklanej z Wrocławia – Ostrowa 
Tumskiego

Skład chemiczny (% wagowy)
K2O 9,483 9,637 12,283 12,159 12,143
CaO 0,376 0,368 0,193 0,137 0,154
SnO2 0 0 0 0,002 0,061
P2O5 0,031 0,062 0,124 0,108 0,172
SO3 0 0 0 0 0,03
Cl 0,58 0,572 0,629 0,569 0,628
Ag2O 0 0 0 0 0
Sb2O5 0,088 0,021 0,098 0,07 0,13
BaO 0,046 0,178 0,15 0,049 0
Cr2O3 0 0 0,018 0 0,004
Na2O 1,919 1,955 1,4 1,452 1,477
SiO2 30,612 30,633 37,473 37,616 37,733
Al2O3 0,307 0,328 0,249 0,301 0,256
MgO 0,05 0,022 0,025 0,028 0,026
As2O3 0 0,015 0 0 0
SrO 0 0,033 0 0 0
Fe2O3 0,178 0,167 0,141 0 0,158
MnO 0,114 0,03 0 0 0
CoO 0,073 0,032 0,111 0 0
NiO 0,011 0 0,015 0,037 0
CuO 0,126 0,166 0,783 0,871 0,993
ZnO 0,06 0,062 0,047 0 0
PbO 55,335 54,343 45,352 46,759 45,991
TiO2 0,039 0,03 0,077 0,05 0
Total 99,428 98,655 99,166 100,208 99,958
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WNIOSKI

Analiza pozostałości hipotetycznie wiązanych ze szklarstwem, takich jak: fragmenty 
tygli, grudki żużli, bryłki przetopionego szkła, a także badania składu chemicznego 
gotowych wyrobów (biżuterii, płytek szkła witrażowego), oraz ich ocena makrosko-
powa pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
• nie ma żadnych przesłanek, aby na terenie grodu wrocławskiego dopatrywać się ist-

nienia pracowni szklarskiej typu A – w których odbywał się wytop szkła z surowców;
• liczne fragmenty szkła witrażowego najprawdopodobniej nie są zawiązane, jak 

postulowano, z obecnością na terenie grodu pracowni witrażowniczej, natomiast 
ich nagromadzenie ma związek z depozytem szkła (głównie witrażowego, ale tak-
że naczyniowego i pochodzącego z biżuterii szklanej), przeznaczonym zapewnie 
na sprzedaż;

• pojedyncze ułamki szkła naczyniowego o metryce wczesnośredniowiecznej są po-
chodzenia zamiejscowego i zostały sklasyfikowane jak fragmenty wyrobów głównie 
pochodzenia ruskiego, ale także bizantyjskiego i zachodnioeuropejskiego;

• nader mało prawdopodobne wydaje się, aby wyroby szkliwione mogły stanowić 
produkt lokalnego warsztatu;

• nie można wykluczyć natomiast, że niektóre egzemplarze biżuterii szklanej zostały 
wykonane na miejscu, jednak najpewniej z gotowych pałeczek szklanych, które 
przywożono na teren grodu i tylko finalnie obrobiono, formując gotowe wyroby. 
Bardziej prawdopodobna wydaje się przy tym lokalna produkcja szklanych pier-
ścionków i pierścionków-obrączek niż paciorków szklanych. Wskazuje na to znaczna 
ilość pierścionków-obrączek, w tym okazów, które można uznać za nieudane lub 
niepełnowartościowe, a także identyfikacja miejsc związanych zapewne ze sprze-
dażą tych dóbr.

Powyższe stwierdzenia nie rozwiązują oczywiście całkowicie problemu wytwór-
czości szklarskiej we wczesnym średniowieczu – zarówno na terenie grodu wrocław-
skiego, jak i innych ośrodków centralnych. Skoro nie ma przesłanek do tego, że szkło 
surowe wytwarzano na terenie grodów, to konieczne byłoby jednak zidentyfikowanie 
tego typu miejsc, znajdujących się być może w bezpośrednim ich otoczeniu, całko-
wicie poza skupiskami osadniczymi lub nawet poza dzisiejszymi granicami Polski 
(np. w ośrodkach ruskich). Szkła, z których wykonano opisywaną biżuterię, mają 
bowiem skład chemiczny na tyle uniwersalny (pospolity, szeroko znany), że przy 
obecnym stanie badań nie jesteśmy ich w stanie powiązać z konkretnym ośrodkiem 
produkcji na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Nie wykluczamy 
jednak ich miejscowego (to jest śląskiego) pochodzenia.
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