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PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE NACZYNIA SZKLANE Z LEGNICY 
W ŚWIETLE BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

LATE MEDIEVAL GLASS VESSELS FROM LEGNICA IN THE 
LIGHT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Abstract: During the many years of archaeological excavations in Legnica, a rich collection of late 
medieval glasses was discovered. The basis of the collection (about 80%) were flute cups (Czech 
type glass), which is a typical product of Central European forest glassworks. There were also single 
cups such as: ribbed beakers with applied glass threads, ribbed beaker, prunted beakers, beaker 
with applied decorations. Some of them are far-reaching imports from Western Europe, which was 
confirmed by the results of chemical composition analyzes. This article presents a comprehensive 
description of late medieval glass from Legnica in terms of its morphological-stylistic, technological-
technical and functional features.
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WSTĘP

Wieloletnie badania wykopaliskowe zamku i starego miasta w Legnicy (Lasota 1980, 
2‒12; Firszt 1994, 26‒27; Firszt 1995, tam dalsza literatura) przyczyniły się do odkrycia 
bogatej kolekcji szkieł zabytkowych, z której blisko 400 fragmentów można datować 
na późne średniowiecze. W ich dotychczasowych opracowaniach badacze skupiali się 
przede wszystkim na ich analizie morfologiczno-stylistycznej oraz na poszukiwaniach 
analogii (Firszt 1994, Biszkont 2005). Wśród pozyskanego materiału można znaleźć 
naczynia typu flet, małe pucharki, czarki i szklanki oraz fragment butelki (Firszt 
1994, 27‒35; Biszkont 2005, 67‒73). Najnowsze badania późnośredniowiecznych szkieł 
naczyniowych z Legnicy przeprowadzono w ramach projektu „Przemiany społeczno-
-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków 
rezydencjonalnych Śląska” (2014‒2017), finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki, którego głównym założeniem było pokazanie, że szkło z powodzeniem może 
służyć jako narzędzie, służące rozwiązaniu szerszego problemu historycznego bądź 
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społecznego (Siemianowska, w druku)1. Poza makroskopowymi analizami morfo-
logiczno-stylistycznymi, 22 fragmentów naczyń2 z tego ośrodka przebadano pod 
względem składu chemicznego szkła, z którego zostały wykonane (tab. 1, 2). Celem 
niniejszego artykułu jest możliwie pełna charakterystyka późnośredniowieczne-
go szkła z Legnicy, dzięki zestawieniu jego aspektów morfologiczno-stylistycznych 
z technologiczno-technicznymi oraz funkcjonalnymi i kulturowymi.

MATERIAŁY I METODY

Podstawę analiz stanowił zbiór późnośredniowiecznego szkła naczyniowego znaj-
dującego się w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy. W większości były to niestety 
drobne i dość mocno skorodowane fragmenty brzuśców. Studia morfologiczno-styli-
styczne, techniczne oraz funkcjonalne i kulturowe oparto na całym zbiorze, natomiast 
technologiczne wykonano na podstawie uzyskanych wyników składu chemicznego 
22 przedmiotów. Dokonując wyboru materiału do badań laboratoryjnych, kierowano 
się przede wszystkim jego stanem zachowania, możliwością potwierdzenia importów 
oraz w przypadku wyrobów miejscowych – powtarzalnością. Wyselekcjonowane 
do ostatniego typu analiz egzemplarze reprezentowane są przez: puchary fletowe, 
niskie pucharki z natapianymi guzami-jęzorami, puchary z natapianymi żeberkami 
dodatkowo zdobionymi guzkami (ryc. 1, tab. 1), wykonane z transparentnego zielon-
kawego szkła. Pod względem cech morfologiczno-stylistycznych odpowiadają one 
asortymentowi środkowoeuropejskich hut leśnych. Wyjątek stanowią niskie pucharki 
z transparentnego bezbarwnego szkła – jeden dekorowany żeberkami odciśniętymi 
w formie i zdobiony dodatkowo natapianą, intensywnie niebieską nitka na krawędzi 
wylewu (ryc. 2:a), drugi z natapianymi guzkami – będącymi najprawdopodobniej 
wytworem hut południowo-niemiecki lub północno-włoskich.

Większość3 analiz składu chemicznego wykonano metodą analizy rentgenowskiej 
(EPMA)4 na aparacie CAMECA Sx 100, umożliwiającą dokładną analizę chemiczną 
wybranych materiałów, a w przypadku zabytków szklanych na identyfikację głównych 
składników szkłotwórczych oraz pierwiastków barwiących i odbarwiaczy. Warunki 
analiz, kontrolowane na rozmaitych wzorcach syntetycznych tlenków i naturalnych 

1 W ramach wspomnianego projektu przebadano łącznie 362 zabytków szklanych i szkliwionych, po-
chodzących z badań wykopaliskowych głównych ośrodków rezydencjonalnych średniowiecznego Śląska, 
mianowicie: Wrocławia, Opola, Legnicy, Raciborza i Głogowa, które w dobie (re)wolucji XIII w. zostały 
przekształcone z ośrodków grodowo-miejskich w miasta na prawie niemieckim (Siemianowska, w druku).

2 Ponadto z omawianego ośrodka przebadano również 9 fragmentów szklanej biżuterii (paciorki, 
pierścionki z oczkiem, pierścionki-obrączki) i 3 płytki witrażowe (zob. Siemianowska, w druku; Siemia-
nowska, Sadowski, w druku).

3 Przedmioty zachowane w całości oraz jeden fragment szkła naczyniowego (ryc. 2) poddano ba-
daniom przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS – JEOL JSM-6380LA 
(Japonia). Na temat metody i warunków analiz zob. Pankiewicz et al. 2017, 20‒21. 

4 Szczegółowo na temat zastosowanej metody i jej właściwościach zob. Purowski 2012, 47; Wajda 
2013, 93; Pankiewicz et al. 2017, 20-21.
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minerałów oraz szkieł (Nowak et al. 2010; Purowski et al. 2012), były następujące: 
napięcie przyspieszające 15 kV (energia elektronów 15 keV), prąd wiązki 10 nA, szero-
kość wiązki na próbce (spot) 15 mikronów5. Uzyskane wyniki analiz składu chemicz-
nego pozwoliły na przeprowadzenie charakterystyki chemicznej opracowywanych 
zabytków, na podstawie której określono główne składniki szkłotwórcze, barwniki 
i odbarwiacze (por. Dekówna 1980, 30‒32; Dekówna, Olczak 2002, 190 n.; Dekówna 
2005, 19; Purowski 2012, 49‒50). W dalszej kolejności, wzorując się na dotychczasowych 
opracowaniach i wielokrotnie omawianych w literaturze przedmiotu metodach inter-
pretacji wyników składów chemicznych szkieł archeologicznych (por. Szczapowa 1973, 
1983, 29‒30; Dekówna 1980, 31‒32; Stawiarska 1991; Ciepiela Kubalska, Stawiarska 2005; 
Dekówna, Purowski 2012; Purowski 2012, 45 n.; tam dalsza literatura), porównano 
otrzymane dane z podobnie datowanymi szkłami z Polski i Europy, potwierdzając 
tym samym założenia dotyczące pochodzenia poszczególnych naczyń (por. Černá, 
Podliska 2008; Černá et al. 2012; Pankiewicz et al. 2014; Sasak et al. 2017; Sedláčkova 
et al. 2014; Siemianowska 2015; Siemianowska, w druku; Siemianowska, Sadowski 
2015; 2017; w druku; Wajda 2013; 2014).

5 Analizy przeprowadzono w Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Sub-
stancji Syntetycznych Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziały Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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Tabela 1. Wykaz późnośredniowiecznych szkieł naczyniowych z Legnicy poddanych badaniom składu 
chemicznego

Lp. Nr inw. Wykop działka, 
w-wa lub gł.

typ 
naczynia

Opis przedmiotu Chronologia Nr analizy Typ chemiczny 
szkła

Literatura Odnośniki i uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ML/A 745  ul. Wjazdowa 5; 

głęb. ok. 400 cm
puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczy-
ste barwy zielonkawej; utworzona poprzez 
nawinięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół 
dna; na spodniej powierzchni wepchniętego 
do środka naczynia dna, czytelny jest ślad 
po przylepcu; widoczne ślady łączenia masy 
szklanej i odcisków szczypiec ø stopki ok. 
13,6 cm;

XV-XVI w. IX-1 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 10e; 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 15a

2 ML/A 770 ul. Wjazdowa 5, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

zachowana we fragmentach stopa pucharu 
typu flet; utworzona poprzez nawinięcie 
taśmy szklanej wokół dna; widoczne ślady 
zlepiania i formowania; dno wepchnię-
te do środka naczynia; na jego spodniej 
powierzchni ślad po przylepcu; ø stopy ok. 
12,5 cm

XIV-XV w. IX-2 CaO-K2O-SiO2 Biszkont 2005, 67

3 ML/A 775  ul. Wjazdowa 6, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

zachowana podstawa naczynia (dno i stopa); 
stopa wykonana poprzez nawinięcie do-
okolnej taśmy wokół dna; na jej powierzchni 
widoczne są dookolne rowki – ślady po kolej-
nych warstwach dolepianych nici i szczyp-
cach szklarskich; dno wepchnięte do środka 
naczynia, na spodniej jego powierzchni ślad 
po przylepcu; ø stopy ok. 12,6 cm

XIV-XV w. IX-3 K2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 67
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Tabela 1. Wykaz późnośredniowiecznych szkieł naczyniowych z Legnicy poddanych badaniom składu 
chemicznego

Lp. Nr inw. Wykop działka, 
w-wa lub gł.

typ 
naczynia

Opis przedmiotu Chronologia Nr analizy Typ chemiczny 
szkła

Literatura Odnośniki i uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ML/A 745  ul. Wjazdowa 5; 

głęb. ok. 400 cm
puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczy-
ste barwy zielonkawej; utworzona poprzez 
nawinięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół 
dna; na spodniej powierzchni wepchniętego 
do środka naczynia dna, czytelny jest ślad 
po przylepcu; widoczne ślady łączenia masy 
szklanej i odcisków szczypiec ø stopki ok. 
13,6 cm;

XV-XVI w. IX-1 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 10e; 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 15a

2 ML/A 770 ul. Wjazdowa 5, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

zachowana we fragmentach stopa pucharu 
typu flet; utworzona poprzez nawinięcie 
taśmy szklanej wokół dna; widoczne ślady 
zlepiania i formowania; dno wepchnię-
te do środka naczynia; na jego spodniej 
powierzchni ślad po przylepcu; ø stopy ok. 
12,5 cm

XIV-XV w. IX-2 CaO-K2O-SiO2 Biszkont 2005, 67

3 ML/A 775  ul. Wjazdowa 6, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

zachowana podstawa naczynia (dno i stopa); 
stopa wykonana poprzez nawinięcie do-
okolnej taśmy wokół dna; na jej powierzchni 
widoczne są dookolne rowki – ślady po kolej-
nych warstwach dolepianych nici i szczyp-
cach szklarskich; dno wepchnięte do środka 
naczynia, na spodniej jego powierzchni ślad 
po przylepcu; ø stopy ok. 12,6 cm

XIV-XV w. IX-3 K2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ML/A 819  ul. Wjazdowa 5, 

głęb. ok. 400 cm
puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana podstawa na-
czynia (dno i stopa); stopa wykonana poprzez 
nawinięcie dookolnej taśmy wokół dna; na jej 
powierzchni widoczne są ślady po kolejnych 
warstwach dolepianych nici i szczypcach 
szklarskich; dno wepchnięte do środka na-
czynia, na spodniej jego powierzchni ślad po 
przylepcu; ø stopy ok. 13,5 cm

XIV-XV w. IX-4 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 10f; 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 16b

5 ML/A 821  ul. Wjazdowa 5, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

fragmenty korpusu pucharu typu flet o 
formie stożkowatej; na powierzchnię na-
topione drobne guzki (małe i niestarannie 
wykonane);

XIV-XV w. IX-6 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 9e 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 13a

6 ML/A 3435 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, 
ćw. 1

pucharek fragmentarycznie zachowany korpus na-
czynia ozdobiony guzkami typu c, ze słabo 
wyodrębnionymi czopikami; forma lekko 
napęczniała;

XV w. IX-7 Na2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 72, 
ryc. 19c;

7 ML/A 2049 1970 r.; wykop I, 
metr 16/a, 16/b, głęb. 
1,6 m, piwniczka

pucharek z 
pionowymi 
żeberkami 
dodatkowo 
zdobionymi

fragmentarycznie zachowany pucharek 
z pionowymi natapianymi żeberkami; 
forma naczynia mocno wydęta, odwrotnie 
gruszkowata; wylew ustawiony pionowo (?), 
o krawędzi pogrubionej poprzez zawinięcie 
krawędzi; prawdopodobnie obecna strefa 
przewężenia szyjki; korpus zdobiony szere-
giem pionowych żeberek charakteryzujących 
się wąską główką i dodatkowym zdobieniem 
w formie natopionych drobnych, okrągłych 
guzków; w zbiorze obecna jest środkowa par-
tia dna naczynia oraz krawędź stopy, które 
prawdopodobnie pochodzą z tego samego 
naczynia; na spodniej powierzchni stosunko-
wo silnie wklęsłego dna, obecny jest ślad po 
przylepcu oraz liczne żeberka zbiegające się 
ku środkowi;

XIV-XV w. IX-8 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 12e; 
Biszkont 2005, 70, 
ryc. 19j;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ML/A 819  ul. Wjazdowa 5, 

głęb. ok. 400 cm
puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana podstawa na-
czynia (dno i stopa); stopa wykonana poprzez 
nawinięcie dookolnej taśmy wokół dna; na jej 
powierzchni widoczne są ślady po kolejnych 
warstwach dolepianych nici i szczypcach 
szklarskich; dno wepchnięte do środka na-
czynia, na spodniej jego powierzchni ślad po 
przylepcu; ø stopy ok. 13,5 cm

XIV-XV w. IX-4 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 10f; 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 16b

5 ML/A 821  ul. Wjazdowa 5, 
głęb. ok. 400 cm

puchar 
fletowy

fragmenty korpusu pucharu typu flet o 
formie stożkowatej; na powierzchnię na-
topione drobne guzki (małe i niestarannie 
wykonane);

XIV-XV w. IX-6 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42, 
ryc. 9e 
Biszkont 2005, 67, 
ryc. 13a

6 ML/A 3435 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, 
ćw. 1

pucharek fragmentarycznie zachowany korpus na-
czynia ozdobiony guzkami typu c, ze słabo 
wyodrębnionymi czopikami; forma lekko 
napęczniała;

XV w. IX-7 Na2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 72, 
ryc. 19c;

7 ML/A 2049 1970 r.; wykop I, 
metr 16/a, 16/b, głęb. 
1,6 m, piwniczka

pucharek z 
pionowymi 
żeberkami 
dodatkowo 
zdobionymi

fragmentarycznie zachowany pucharek 
z pionowymi natapianymi żeberkami; 
forma naczynia mocno wydęta, odwrotnie 
gruszkowata; wylew ustawiony pionowo (?), 
o krawędzi pogrubionej poprzez zawinięcie 
krawędzi; prawdopodobnie obecna strefa 
przewężenia szyjki; korpus zdobiony szere-
giem pionowych żeberek charakteryzujących 
się wąską główką i dodatkowym zdobieniem 
w formie natopionych drobnych, okrągłych 
guzków; w zbiorze obecna jest środkowa par-
tia dna naczynia oraz krawędź stopy, które 
prawdopodobnie pochodzą z tego samego 
naczynia; na spodniej powierzchni stosunko-
wo silnie wklęsłego dna, obecny jest ślad po 
przylepcu oraz liczne żeberka zbiegające się 
ku środkowi;

XIV-XV w. IX-8 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 12e; 
Biszkont 2005, 70, 
ryc. 19j;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 ML/A 2056 1970 r.; wykop I, 

metr 1‒3/a, głęb. 2 
m; warstwa mierzwy

pucharek 
z guzami 
„jęzorami”

fragmentarycznie zachowane elementy 
pucharka z guzami-jęzorami; jeden guz szkło 
transparentne barwy zielonkawej;

XIV-XV w. IX-9 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 13jgh; 
Biszkont 2005, 71, 
ryc. 19h, i,

9 ML/A 3588 1998 r., wykop III, 
dz. m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 5 (fragment 
kloaki)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma naczynia 
typu flet; forma maczugowata; Wylew o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo, 
oddzielony od brzuśca pojedynczą dookolną 
nicią szklaną;. korpus zdobiony guzkami 
typu a, natopionymi w spiralnych rzędach; 
obecnie kremowo-złocista nieprzeźroczyste, 
ø wylewu 7,5 cm;

XIII-XIV w. IX-10 K2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 72, 
ryc. 18e;

10 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a; 
ø wylewu ok. 5,5 cm;

późne 
średnio-
wiecze

IX-11 K2O-CaO-SiO2

11 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a; 
ø wylewu ok. 5 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-12 K2O-CaO-SiO2

12 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz. m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a;

późne śre-
dniowiecze

IX-13 K2O-CaO-SiO2

13 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie maczugowatym; wylew, 
o krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a;

późne śre-
dniowiecze

IX-14 K2O-CaO-SiO2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 ML/A 2056 1970 r.; wykop I, 

metr 1‒3/a, głęb. 2 
m; warstwa mierzwy

pucharek 
z guzami 
„jęzorami”

fragmentarycznie zachowane elementy 
pucharka z guzami-jęzorami; jeden guz szkło 
transparentne barwy zielonkawej;

XIV-XV w. IX-9 K2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 13jgh; 
Biszkont 2005, 71, 
ryc. 19h, i,

9 ML/A 3588 1998 r., wykop III, 
dz. m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 5 (fragment 
kloaki)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma naczynia 
typu flet; forma maczugowata; Wylew o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo, 
oddzielony od brzuśca pojedynczą dookolną 
nicią szklaną;. korpus zdobiony guzkami 
typu a, natopionymi w spiralnych rzędach; 
obecnie kremowo-złocista nieprzeźroczyste, 
ø wylewu 7,5 cm;

XIII-XIV w. IX-10 K2O-CaO-SiO2 Biszkont 2005, 72, 
ryc. 18e;

10 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a; 
ø wylewu ok. 5,5 cm;

późne 
średnio-
wiecze

IX-11 K2O-CaO-SiO2

11 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a; 
ø wylewu ok. 5 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-12 K2O-CaO-SiO2

12 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz. m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, ustawiony pionowo; 
strefa zdobień oddzielona dookolną natopio-
ną nicią; korpus zdobią drobne guzki typu a;

późne śre-
dniowiecze

IX-13 K2O-CaO-SiO2

13 ML/A 3605 1998 r., wykop III, 
dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie maczugowatym; wylew, 
o krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a;

późne śre-
dniowiecze

IX-14 K2O-CaO-SiO2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 ML/A 3609 1998 r., wykop III, 

dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 6 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-15 K2O-CaO-SiO2

15 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 5,5 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-16 K2O-CaO-SiO2

16 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 8 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-17 CaO-K2O- SiO2

17 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 6 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-18 K2O-CaO-SiO2

18 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; zachowana dolna partia nogi; ø stopki ok. 
10,5 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-19 K2O-CaO-SiO2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 ML/A 3609 1998 r., wykop III, 

dz.m 761/1, ar I, ćw. 
3, w-wa 6 (kloaka)

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 6 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-15 K2O-CaO-SiO2

15 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 5,5 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-16 K2O-CaO-SiO2

16 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 8 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-17 CaO-K2O- SiO2

17 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

fragmentarycznie zachowana forma pucharu 
typu flet o kształcie stożkowatym; wylew, o 
krawędzi zaokrąglonej, lekko ustawiony do 
wewnątrz naczynia; strefa zdobień oddzielo-
na dookolną natopioną nicią; korpus zdobią 
drobne guzki typu a; ø wylewu ok. 6 cm;

późne śre-
dniowiecze

IX-18 K2O-CaO-SiO2

18 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; zachowana dolna partia nogi; ø stopki ok. 
10,5 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-19 K2O-CaO-SiO2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 

dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; ø stopki ok. 11,5 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-20 K2O-CaO-SiO2

20 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; ø stopki ok. 14 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-21 K2O-CaO-SiO2

21 ML/A 4266 2004 ul. Wjazdowa, puchar 
fletowy

dolna partia pucharu typu flet; powierzchnia 
silnie skorodowana, obecna barwa kremo-
wa; pierwotnie szkło transparentne barwy 
zielonkawej (?); dno lekko wklęsłe; stopa 
utworzona poprzez nawinięcie dodatkowych 
wałków szklanych; widoczne ślady łączenia 
masy i nawijania poszczególnych części; na 
spodniej powierzchni dna ślad po przylep-
cu; korpus zdobiony natapianymi guzkami; 
strefa zdobień oddzielona nawinięta nitką 
szklaną; ø ok. 11 cm; zachowana wysokość 
ok. 6 cm;
 

XIV-XV w. IX-22 K2O-CaO-SiO2

22 ML/A 2047 1970 r.; wykop I 
metr 16,
głęb. 1,5 m

pucharek z 
pionowymi 
żeberkami

fragmentarycznie zachowany wylew i 
brzusiec pucharka z pionowymi żeberkami; 
naczynie wykonane ze szkła transparent-
ne, bezbarwnego w technice wydmuchu w 
formie, natapiania; wylew miseczkowaty 
o krawędzi lekko pogrubionej poprzez 
natopienie niebieskiej nitki szklanej; korpus 
naczynia ma formę cylindryczną; żeberka o 
małej główce delikatnie wyodrębniają się z 
płaszczyzny; masa jednolita, z pęcherzykami 
gazowymi.

2poł. XIII w- 
1poł. XIV w.
Biszkont 
datuje je na 
XIV-XV w

VIII-10 Na2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 12f; Biszkont 
2005, 70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 

dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; ø stopki ok. 11,5 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-20 K2O-CaO-SiO2

20 ML/A 3710 1999 r. wykop V, 
dz.m 761/1, ob. 6 
w-wa V

puchar 
fletowy

stopka pucharu typu flet; szkło przeźroczyste 
barwy zielonkawej; utworzona poprzez nawi-
nięcie dookolnej szerokiej taśmy wokół dna; 
na spodniej powierzchni dna, wepchniętego 
do środka naczynia, czytelny ślad po przylep-
cu; ø stopki ok. 14 cm

późne śre-
dniowiecze

IX-21 K2O-CaO-SiO2

21 ML/A 4266 2004 ul. Wjazdowa, puchar 
fletowy

dolna partia pucharu typu flet; powierzchnia 
silnie skorodowana, obecna barwa kremo-
wa; pierwotnie szkło transparentne barwy 
zielonkawej (?); dno lekko wklęsłe; stopa 
utworzona poprzez nawinięcie dodatkowych 
wałków szklanych; widoczne ślady łączenia 
masy i nawijania poszczególnych części; na 
spodniej powierzchni dna ślad po przylep-
cu; korpus zdobiony natapianymi guzkami; 
strefa zdobień oddzielona nawinięta nitką 
szklaną; ø ok. 11 cm; zachowana wysokość 
ok. 6 cm;
 

XIV-XV w. IX-22 K2O-CaO-SiO2

22 ML/A 2047 1970 r.; wykop I 
metr 16,
głęb. 1,5 m

pucharek z 
pionowymi 
żeberkami

fragmentarycznie zachowany wylew i 
brzusiec pucharka z pionowymi żeberkami; 
naczynie wykonane ze szkła transparent-
ne, bezbarwnego w technice wydmuchu w 
formie, natapiania; wylew miseczkowaty 
o krawędzi lekko pogrubionej poprzez 
natopienie niebieskiej nitki szklanej; korpus 
naczynia ma formę cylindryczną; żeberka o 
małej główce delikatnie wyodrębniają się z 
płaszczyzny; masa jednolita, z pęcherzykami 
gazowymi.

2poł. XIII w- 
1poł. XIV w.
Biszkont 
datuje je na 
XIV-XV w

VIII-10 Na2O-CaO-SiO2 Firszt 1994, 22‒42; 
ryc. 12f; Biszkont 
2005, 70
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Ryc. 1. Późnośredniowieczne puchary fletowe (a, b), pucharek z natapianymi żeberkami (c) oraz z guza-
mi-jęzorami (d) z badań Legnicy, nr inw.: a – ML/A/821b; b – ML/A/3588; c – ML/A/2049b; d – ML/A/2056. 
Zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy
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REZULTATY

Studia nad formą i zdobieniem
a. puchary fletowe (puchary typu czeskiego)
Większość szkieł, znajdujących się w analizowanym zbiorze – blisko 80% (Firszt 1994, 
27)6 – można zaklasyfikować do pucharów fletowych, nazywanych również pucharami 
typu czeskiego Hetteš (1959)7. Należą on do typowych wyrobów późnośredniowiecz-
nych hut środkowoeuropejskich i tym samym są najliczniej spotykane w materiale 

6  Również w zespole szkieł z Nysy puchary fletowe stanowiły około 80% zbioru naczyń późnośre-
dniowiecznych, zob. Krawczyk, Romiński 1999, 135.

7 Na temat klasyfikacji i podziału pucharów fletowych, zob. także: Hejdová 1975; Hejdová et al. 1983; 
Frýda 1990; 1991.

Ryc. 2. Legnica – Stare Miasto, nr inw. ML/A 2047, Zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy: 
późnośredniowieczny pucharek szklany zdobiony żeberkami (a) wraz z wynikami analiz składu che-
micznego (c, d); a – fotografia badanego zabytku, b – fotografia mikroskopowa przedmiotu z zaznaczo-
nymi miejscami wykonania analizy, c–d – widma EDS, nr analizy VIII-10.
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archeologicznym, zwłaszcza na terenie Czech, Moraw, Śląska, jak również Niemiec 
(Biszkont 2005, 32‒36; Frýda 1990; 1991, 237‒240). Sporadycznie występują na stano-
wiskach, położonych bardziej na północ. Charakteryzują się wysokim i smukłym 
korpusem, który w górnej części może mieć kształt stożkowaty lub maczugowaty. 
Są to naczynia zazwyczaj cienkościenne (grubość ścianek 1‒2 mm), lekko zgrubiałe 
przy krawędzi oraz podstawie, których korpus zdobią liczne drobne natopione guzki. 
Ich wysokość może osiągać nawet 50 cm, a ich czas występowania przypada od połowy 
XIV do połowy wieku XV w Czechach i przełomu XV/XVI w. na Śląsku (Biszkont 
2005, 32‒36, tam dalsza literatura).

b. puchary z guzami-jęzorami
W wykopie I/1970 znaleziono 50 fragmentów cienkościennego naczynia dekorowa-
nego natapianymi guzami-jęzorami. Zachowały się one jedynie w formie guzków 
i fragmentów miseczkowatego wylewu (ryc. 1d). Szkło, z którego je wykonano, obec-
nie ma barwę brązową lub kremową i uległo silnej degradacji w wyniku czynników 
postdepozycyjnych. Zaledwie jeden guz-jęzor zachował się w stopniu umożliwiającym 
wykonanie analiz składu chemicznego (zob. poniżej) oraz na określenie pierwotnej 
barwy szkła – transparentne jasnozielone (zob. tab. 1, poz. 8). Pucharki z guzami-
-jęzorami najczęściej zachowują się bardzo fragmentarycznie. Charakteryzowały się 
najprawdopodobniej cylindrycznym bądź baniastym korpusem i miseczkowatym 
wylewem. Ich fragmenty wystąpiły dość licznie we Wrocławiu8 (Rynek, ul. Igielna, 
pl. Nowy Targ), a także w Gniewoszowie Nysie i Bardzie. Z Czech znane są pojedyncze 
przykłady, z których najliczniejsze pochodzą z Mostu. Chronologia ich występowania 
przypada na 2 poł. XIII–1 poł. XIV w. (Biszkont 2005, 30‒31). Prawdopodobnie są one 
wytworem hut Śląskich lub Niemieckich (Biszkont 2005, 50).

c.  puchary z natapianymi soplami  
(ribbed beakers with applied glass threads)

W analizowany materiale wystąpiło kilka fragmentów pucharka, pochodzących 
najprawdopodobniej z jednej formy, dekorowanego natapianymi wertykalnymi sopla-
mi9, które należą do jednych z typowych dekoracji gotyckich naczyń (ryc. 1c). Cechą 
charakterystyczną owych sopli jest szeroka i lekko spłaszczona podstawa oraz silne 
zwężenie u szczytu. Niektóre z nich mają dodatkowe zdobienie w postaci natapianych, 
malutkich guzków, przebiegającymi po krawędzi sopla. Dekoracja ta jest typowa dla 
przysadzistych pucharków o miseczkowatym wylewie i największej wydętości  brzuśca, 
umieszczonej w 2/3 wysokości naczynia, oraz o gładkiej lub lekko karbowanej taśmie 

8 Zbiór z Wrocławia jest jak dotąd najliczniejszy.
9 Część badaczy określa je mianem żeberek. Zdaniem A. Gołębiewskiego, obecne na naczyniu 

zdobienie winno nosić nazwę „sopla”, a nie „żeberka”, jest ono bowiem wykonane poprzez natopienie 
na korpus naczynia plastycznej masy i jej uformowanie, a nie wykonanie w formie (por. Gołębiewski 
1992, 479; Siemianowska 2015, 139).
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szklanej, owiniętej wokół wepchniętego do wewnątrz dna (Gołębiewski 1992, 479; 
Biszkont 2005, 36; Siemianowska 2015, 139)10.

Poza Legnicą, naczynia opisywanego typu (ryc. 1c) znaleziono w kilku miastach 
Śląskich – Wrocławiu (Rynek, ul. Wita Stwosza, ul. Szewska, pl. Nowy Targ), Ja-
worze (studnia w klasztorze bernardynów), Głogowie (działki 296, przy ul. Młyń-
skiej) (Biszkont 2005, 36‒37; Haggrén, Sedláčková 2007, 192; Siemianowska 2015, 139). 
Dzięki studiom Georga Haggréna i Hedvigi Sedláčkovej (2007) wiadomo, że takie 
pucharki występują na bardzo rozległym obszarze, obejmującym Czechy, Morawy, 
Śląsk, Skandynawię, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Dolną Saksonię, Turyngię, mia-
sta Hanzy, Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgię i Pomorze Przednie oraz Zachodnie, 
Prusy Wschodnie, Estonię, Holandię. Najbardziej wysunięte na wschód znalezisko 
pochodzi z Nowogrodu, a na zachód z Holandii (Haggrén, Sedláčková 2007, fig. 2; 
Siemianowska 2015, 140).

d. pucharki z żeberkami odciśniętymi w formie (Rippenbecher)
W trakcie badań archeologicznych, przeprowadzonych w obrębie Starego Miasta 
w Legnicy, w 1970 r. znaleziono fragmentarycznie zachowane naczynie, zdobione 
żeberkami odciśniętymi w formie (ryc. 2). Zachowało się ono w postaci fragmentów 
wylewu i brzuśca. Wykonano je z transparentnego, bezbarwnego szkła o jednolitej 
masie z drobnymi pęcherzykami gazowymi. Charakteryzuje się ono miseczkowatym 
wylewem o krawędzi lekko pogrubionej poprzez natopienie na niego niebieskiej nitki 
szklanej. Jego korpus ma formę cylindryczną, a zdobiące go żeberka o małej główce 
delikatnie wyodrębniają się z płaszczyzny. Pucharki typu Rippenbecher (ribbed be-
aker) są najprawdopodobniej produktem warsztatów szklarskich, znajdujących się 
w południowych Niemczech i Szwajcarii. Spotyka się je w Szwajcarii, południowych 
Niemczech, Nadrenii, Czechach, na Śląsku (Stare Miasto w Głogowie, Wrocław-Stare 
Miasto, Ostrów Tumski, ul. Kazimierza Wielkiego, pl. Nowy Targ), Francji, An-
glii i Skandynawii oraz na Bałkanach w kontekstach datowanych od 2. poł. XIII w. 
do 1. poł. XV stulecia (Baumgartner, Krueger 1988, 218‒223; Soffner 1995, 60‒61, 88‒89; 
Biszkont 2005, 42‒43).

e. inne pucharki z natapianymi guzkami (Schaffhauser, Perlnuppenbechers)
W późnośredniowiecznych nawarstwieniach Legnicy, podobnie jak w innych miastach 
Śląska o długiej tradycji, znaleziono drobne fragmenty pucharków w postaci małych 
okrągłych, ślimakowatych bądź lekko wydłużonych guzków, miseczkowatych cien-
kościennych wylewów, pochodzących najprawdopodobniej z niskich cylindrycznych 
lub beczułkowatych form. Większość z nich wykonano z obecnie nieprzejrzystego 
brązowego lub kremowego szkła. Na części z nich widać, że pierwotnie były one trans-
parentne o barwie zielonkawej bądź zielono-żółtej. Niektóre z nich, bardzo nieliczne, 

10 W zachodniej literaturze przedmiotu, ze względu na swoją dekorację, noszą one nazwę „Faden-
rippenbecher” (Haggrén, Sedláčková 2007, 185).
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pochodzą jednak z naczyń ze szkła transparentnego, bezbarwnego. Małe ślimakowate 
guzki były typowym elementem zdobniczym tzw. pucharków Schaffhauser, występu-
jących od 2. poł. XIII do wieku XV na terenie Szwajcarii, Niemiec i Czech (Biszkont 
2005, 29; Baumgarter 1987, 51, tam dalsza literatura), natomiast drobne guzki, takie 
jak występują na okazie z Legnicy (tab. 3, poz. 6;), pochodzą z niskich, cylindrycznych 
pucharków, noszących angielską nazwę prunted beakers11 lub niemiecką Perlnuppen-
bechers (Krueger 1984, 514‒517). Pucharki tego typu, charakteryzujące się zazwyczaj 
sodową recepturą szkła, znajdowane są między innymi na terenie Włoch, Bałkanów, 
Niemiec, Szwajcarii, w nawarstwieniach datowanych od XI/XII do XIV stulecia (Re-
demacher 1963, tab. 34‒35; Newby 1991, 39; Krueger 1984, 514‒517).

TECHNIKA WYKONANIA

Kolekcja szkieł z Legnicy jest doskonałym zbiorem, na którym można zaobserwować 
ślady produkcyjne, pozostawiane w trakcie pracy przez hutnika. Późnośredniowieczne 
puchary typu flet, jak również niskie pucharki z natapianymi guzkami, guzami-ję-
zorami i żeberkami wykonywano w technice wydmuchu swobodnego (wolnej ręki), 
polegającej na nabraniu na piszczel roztopionej masy szklanej, którą po wstępnym 
zrolowaniu na blacie rozdmuchiwano, tworząc bańkę szklaną. W dalszej kolejności 
modelowano ją za pomocą szklarskich narzędzi, nadając jej tym samym pożądany 
kształt. W końcowej fazie produkcji na uformowany korpus natapiano guzki różnej 
wielkości12 (por. Krawczyk, Romiński 1999, 134; Biszkont 2005, 28; Siemianowska, 
w druku, tam dalsza literatura). Mnich Teofil pisze: weź dutkę żelazną […]. wetknij 
jej koniec do jednego z naczyń szkłem napełnionych, a gdy się jej szkło uczepi, obracaj 
w ręku też dutkę, dopóki się na niej tyle szkła nie nawinie, ile zechcesz; spiesznie wy-
jąwszy dutkę przytknij ją do ust i dmuchaj lekko, i zaraz odstawiwszy od ust, trzymaj 
na stronie, abyś przypadkiem, przy wciąganiu oddechu, nie wciągnął do ust i płomienia 
razem. Miej także kamień równy przed okienkiem, na którym lekko trącać masz owem 
szkłem gorącem, aby równo z każdej strony u dutki wisiało, i zaraz z pośpiechem często 
dmuchaj, pamiętając za każdym razem odstawiać od ust. Kiedy zobaczysz, że szkło 
wydęte wisi na kształt przedłużonego pęcherza, przybliż jego wierzchołek do płomie-
nia, po którego stopieniu zaraz utworzy się otwór, a wziąwszy drewienko do tego celu 
przygotowane, rozrób niem większy otwór, jaki jest w środku […] Mając robić naczynia, 
przygotuj szkło w sposób wyżej podany, a gdy je wydmiesz w dowolnej objętości, nie 
rób otworu w spodzie jak to się wyżej powiedziało, lecz je w całości oddziel od dutki 
drewienkiem w wodzie zmaczanem, dutkę zaś zaraz rozgrzawszy przyczep do tegoż 
spodu szkła. Podnieś toż naczynie, rozgrzej je w płomieniu, i drewienkiem obłem roz-
przestrzeń otwór ten, przy którym poprzednio odłączyłeś dutkę, tworząc brzeg otworu 

11 Zob. https://ancientglass.wordpress.com/2016/03/08/prunted-medieval-glass-beaker/oraz https://
www.cmog.org/artwork/beaker-prunts

12 Zdobienie naczyń natapianymi aplikacjami było powszechnym zjawiskiem doby gotyku i wcze-
snego renesansu w krajach zaalpejskich (por. Gołębiewski 1992, 471 n.).
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Ryc. 3. Ślady produkcyjne i aplikacje widoczne na późnośredniowiecznych szklanych naczyniach z Le-
gnicy; b, c, e, f – natapiane guzki i nitki; d, g, h, i – odciski szczypców; h (dół) – pęcherzyki powietrza 
widoczne w masie; d, j, k – ślady po przylepcu
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naczynia i rozprzestrzeniając według woli twojej, i rozszerzysz około dutki dno, aby 
środkiem było wklęsłe. […] Weź także trochę szkła z pieca tak, aby się za niem nić pocią-
gła, a położywszy je na naczyniu, gdzie tego uznasz potrzebę, obwiń je przy płomieniu, 
aby się uczepiło. Czego dokonawszy, odejm zwykłym sposobem dutkę i umieść naczynie 
w chłodzalni; a tak masz postępować, ilekroć zechcesz (Teofil Prezbiter, O sztukach 
rozmaitych ksiąg troje, księga II, Quomodo fiant vasa vitrea). W analizowanym zbiorze 
bardzo licznie wystąpiły ślady po przylepcu obecne na spodnich powierzchniach den 
(ryc. 3d, 3j, 3k); formowania stopek naczyń za pomocą szczypiec (ryc. 3g, 3h, 3i) oraz 
natapiania nitek i guzków (ryc. 3b, 3c).

Pojedyncze formy występujące w zbiorze z Legnicy – pucharki z bezbarwnego, 
transparentnego szkła dekorowane żeberkami (ryc. 2a) – wykonano poprzez wydmuch 
w formie. W tej technice również nabierano na piszczel roztopioną masę szklaną, któ-
rą po wstępnym zrolowaniu na blacie rozdmuchiwano w drewnianej, wapiennej lub 
ceramicznej formie (zob. Jenisch 2015, 72, ryc. 96; Černá 2016, ryc. 82, 114), a następnie 
podgrzewano i lekko rozdmuchiwano bez formy i modelowano, nadając jej finalny 
kształt. Część naczyń była dodatkowo zdobiona natapianymi nitkami, umieszczanymi 
nad bądź pod krawędzią wylewu (por. Biszkont 2005, 42).

TECHNOLOGIA WYKONANIA – WYNIKI 
ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO

Pod względem składu chemicznego w obrębie badanego materiału zabytkowego – 
fragmentów późnośredniowiecznych szkieł naczyniowych – wyróżniono następujące 
typy chemiczne szkieł:
a. potasowo-wapniowe: zabytki/nr analizy: IX-1, IX-3, IX-4, IX-6, IX-8, IX-9, IX-10, 

IX-11, IX-12, IX-13, IX-14, IX-15, IX-17, IX-18, IX-19, IX-20, IX-21, IX-22;
b. wapniowo-potasowe: zabytki/nr analizy: IX-2 i IX-17;
c. sodowo-wapniowe: zabytki/nr analizy: IX-7 i VIII-10.

Warto zaznaczyć, że ze szkieł o recepturze potasowo-wapniowej i wapniowo-po-
tasowej wykonano puchary fletowe, pucharek z natapianymi żeberkami zdobionymi 
dodatkowo natapianymi guzkami i pucharek z guzami-jęzorami, natomiast ze szkła 
sodowo-wapniowego – pucharek z bezbarwnego, transparentnego szkła, zdobiony 
małymi guzkami oraz pucharek z żeberkami odciśniętymi w formie.

a. szkła potasowo-wapniowe i wapniowo-potasowe13

Zdecydowaną większość przebadanych naczyń (20 egzemplarzy) wykonano ze szkła 
potasowo-wapniowego lub wapniowo-potasowego (zob. tab. 2), a więc w pełni odpo-
wiadającej recepturze znanej ze źródeł historycznych. Zawartość krzemionki (SiO2) 

13 Te dwa typy chemiczne szkieł różnią się jedynie niewielką przewagą tlenku potasu nad tlenkiem 
wapnia lub odwrotnie. 
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waha się w nich od 55,02% do 56,88% wagowych, tlenku potasu (K2O) od 13,36% 
do 21,98% wagowych, natomiast tlenku wapnia (CaO) od 15,6% do 18,68% wagowych. 
Zawartość tlenku sodu (Na2O) w opisywanym typie szkieł jest zazwyczaj śladowa 
i wynosi od 0,12% do 0,28% wagowych, natomiast tlenku magnezu (MgO) od 2,81% 
do 3,33% wagowych. Są to zatem szkła wysokomagnezowe (MgO >2‒3%) (por. Deków-
na, Purowski 2012, 150; Wajda 2013, 94). Ich zielone bądź zielono-żółte zabarwienie 
wynika z obecności tlenków żelaza (Fe2O3), wynoszącego w przypadku przebadanych 
pucharów od 0,09% do 0,33% wagowych. Stosunkowo wysoka zawartość tlenków 
manganu (MnO), wynosząca od 0,45% do 0,87% wagowych, wskazuje, że dodawano 
go intencjonalnie. Celowe dodawanie do zestawu szklarskiego tlenków manganu jest 
bowiem najstarszą znaną metodą odbarwiania szkła zabarwionego tlenkiem żelaza, 
wynikającego z zanieczyszczenia surowca (Stawiarska 1984, 41, 61; Greiner-Wronowa 
2015, 31, 44).

Do wyrobu szkieł potasowo-wapniowych oraz wapniowo-potasowych popiołu ro-
ślinnego w postaci naturalnej lub przetworzonej, pochodzącego najprawdopodobniej 
z drzewa bukowego, o czym świadczy podwyższona zawartość tlenków fosforu (P2O5 
= 0,81–1,72%) i siarki (SO3 = 0,24–0,42%) oraz wymienianych już powyżej tlenków 
wapnia i magnezu w tych szkłach (por. Greiner-Wronowa 2015, 82‒83)14. Niewyklu-
czone, że do ich produkcji stosowano także wapienne skały węglanowe (Wyrobisz 
1968, 92). Nie zawsze było to konieczne, bowiem w niektórych typach popiołów 
drzewnych stężenia tlenków wapnia są bardzo wysokie (Girdwoyń 1995, 88). Niestety, 
charakterystyczne dla szklarstwa późnośredniowiecznego szkła popiołowe są bardzo 
podatne na korozję i stosunkowo szybko, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach, 
ulegają częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Wpływa na to duża ilość alkaliów 
i fosforanów zawarta w szkle, powodujących obniżenie temperatury topnienia zesta-
wu szklarskiego. Ze względu na ich zawartość szkło jednak jest słabe pod względem 
odporności chemicznej, co przekłada się na szybkość korozji i tworzenie się warstwy 
żelowej (Garcia-Vallès et al. 2003; Greiner-Wronowa, 2015, 44, 102, 110; Zlámalová 
Cílová et al. 2015, 157‒161; Siemianowska, Sadowski, w druku).

Jak już wspomniano, sposób produkcji szkieł popiołowych doskonale znany jest 
ze źródeł pisanych. W XII-wiecznym dziele benedyktyńskiego zakonnika czytamy bo-
wiem: Mając poprzednio wymienione przygotowania, weźmiesz drew bukowych dobrze 
dymem wysuszonych, i założysz obfity ogień w większym piecu w obudwu czeluściach. 
Potem wziąwszy dwie części popiołu, o którym się wyżej powiedziało, a trzecią część 
piasku rzecznego, starannie z ziemnych części i kamyków oczyszczonego, zmieszasz 
je na czystem miejscu. Po długiem i dokładnem ich wymieszaniu, nabierać je będziesz 
żelazną warzechą i kłaść do mniejszego przedziału pieca, na wyższe ognisko, aby się 
prażyły, a gdy się zaczną rozgrzewać, zaraz je poruszaj, aby się nie stopiły od żaru ognia 
i nie skupiły z sobą, a tak masz postępować przez przeciąg jednej nocy i dnia (Teofil 

14  Do wyrobu szkieł wykorzystywano także popioły roślinne z dębu, świerku, sosny, brzozy, roślin 
trawiastych, słomy, owsa i jęczmienia (Girdwoyń 1995, 88; Mucha 2000, 249, tam dalsza literatura).
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Prezbiter 1880, księga II, De commixtione cinerum et sabuli)15. Niemal niezmienna 
receptura funkcjonowała przez kilka stuleci. Powtórzono ją w źródle datowanym 
na 1. połowę wieku XV, pochodzącym z biblioteki żagańskiej (Kalinowski, Małkie-
wiczówna 2002, 22) oraz w XVIII-wiecznym dziele Józefa Torzewskiego, w całości 
poświęconego sztuce robienia szkła (zob. Torzewski 2002, Rozmowa III, 71‒107; por. 
Siemianowska, Sadowski, w druku).

b. szkła sodowo-wapniowe
W przebadanym zbiorze znajdują się zaledwie 2 egzemplarze wykonane ze szkła 
o recepturze sodowo-wapniowiej (zob. tab. 2 i ryc. 2), przy czym tylko do jednego 

15 Zob. także Wedepohl 2003; 2010, 66–68.

Tabela 2. Wyniki analiz składu chemicznego późnośredniowiecznych naczyń szklanych z Legnicy
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nr analizy/
tlenki IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-6 IX-8 IX-9 IX-10 IX-11 IX-12 IX-13 IX-14 IX-15 IX-16 IX-17 IX-18 IX-19 IX-20 IX-21 IX-21 IX-7

K2O 20,26 13,36 20,13 18,99 19,84 20,02 19,44 18,86 21,79 21,71 21,63 17,36 21,96 21,98 17,56 17,99 21,96 21,63 21,62 21,73 1,86
CaO 16,89 18,68 16,51 18,21 16,46 16,91 16,31 18,1 15,72 16,01 15,87 16,72 15,6 15,68 18,58 17,31 15,58 15,72 15,89 16,54 11,58
P2O5 1,04 1,31 1 0,96 1,05 0,81 1,25 1,25 1,21 0,82 1,11 1,15 0,9 1,1 1,72 1,27 1,09 0,81 1,04 1,11 0,24
SO3 0,29 0,3 0,35 0,34 0,42 0,38 0,31 0,39 0,24 0,41 0,31 0,32 0,25 0,31 0,24 0,29 0,3 0,29 0,29 0,31 0,24
Cl 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,81
PbO * * 0,01 0,01 0,03 * * 0,04 0,05 * * 0,02 * 0,01 * * * 0,02 * * *
Ag2O * 0,02 * * * * * 0,01 0,01 * 0,02 * 0,02 * * * * 0,05 * * 0,01
SnO2 * * 0,01 0,01 * * 0,02 * * * * * * * 0,01 * * * 0,01 0,03 *
Sb2O5 0,42 0,35 0,37 0,45 0,46 0,46 0,4 0,46 0,43 0,33 0,5 0,42 0,44 0,45 0,42 0,34 0,49 0,44 0,41 0,52 0,12
BaO 0,22 0,3 0,26 0,24 0,2 0,24 0,2 0,22 0,25 0,25 0,16 0,21 0,25 0,14 0,22 0,19 0,21 0,21 0,15 0,22 *
Cr2O3 0,02 * * 0,01 0,01 * * 0,01 * * * * 0,01 * * * * * 0,01 * 0,01
Na2O 0,16 0,18 0,17 0,14 0,15 0,17 0,15 0,16 0,13 0,17 0,19 0,19 0,16 0,2 0,28 0,17 0,17 0,19 0,19 0,12 13,14
SiO2 55,91 59,91 55,44 55,41 56,39 55,57 56,88 54,57 55,39 55,18 54,96 58,11 55,55 55,15 55,02 56,68 55,68 56 55,56 53,8 66,44
Al2O3 0,54 0,75 0,56 0,56 0,55 0,57 0,64 0,8 0,63 0,64 0,66 1,05 0,64 0,63 1 0,89 0,6 0,65 0,61 0,67 0,69
MgO 3,13 3,03 3,02 3 3,07 2,95 2,85 3,33 2,83 2,82 2,85 2,83 2,89 2,8 3,22 2,94 2,8 2,81 2,82 3,06 3,63
SrO 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 * 0,09 0,03 0,05 0,05 * * 0,02 0,04 0,08 0,01 0,01 0,06 * 0,01
Fe2O3 0,12 0,26 0,09 0,3 0,19 0,2 0,2 0,22 0,18 0,22 0,16 0,28 0,3 0,21 0,29 0,33 0,1 0,21 0,07 0,19 0,24
MnO 0,5 0,73 0,63 0,47 0,65 0,87 1 0,73 0,58 0,52 0,64 0,72 0,51 0,6 0,71 0,76 0,49 0,61 0,45 0,74 0,43
CoO 0,03 * * * 0,02 * * 0,01 0,04 * * * 0,04 * 0,06 0,03 0,13 0,09 0,07 0,03 *
NiO 0,08 0,04 0,06 * 0,03 * 0,01 0,05 0,12 * * 0,01 0,02 0,03 0,07 0,03 0,01 * 0,07 0,02 0,06
CuO * 0,01 * 0,03 * * 0,03 0,1 * 0,14 0,14 * 0,07 0,15 0,08 0,16 * 0,03 0,1 0,02 *
ZnO 0,01 * 0,14 0,06 * 0,01 0,21 * 0,24 0,03 0,01 0,2 0,16 0,03 0,02 0,07 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12
TiO2 0,04 0,04 0,02 0,06 0,07 0,06 0,02 0,08 0,01 * 0,01 0,05 0,04 0,06 0,05 0,02 0,06 0,08 0,09 0,04 0,11
Razem 99,8 99,3 98,8 99,3 99,6 99,3 100 99,5 100 99,4 99,3 99,7 99,8 99,6 99,6 99,6 99,79 100 99,7 99,3 99,8

* Wartości poniżej detekcji
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z nich mamy pełny skład chemiczny (nr analizy IX-7, tab. 2). Zawartość tlenków sodu 
(Na2O) wynosi w nim 13,14% wagowych, natomiast tlenku wapnia (CaO) 11,58% wa-
gowych. Są to szkła wysokomagnezowe – MgO = 3,63% wagowych. W analizowanym 
szkle występuje podwyższona zawartość chloru (Cl = 0,81% wagowych). Podobnie jak 
w przypadku opisanych powyżej szkieł potasowo-wapniowych i wapniowo-potaso-
wych, tlenek manganu – MnO = 0,43% wagowych, wykorzystywany był w szkłach 
sodowo-wapniowych jako odbarwiacz (Stawiarska 1984, 41, 61; Greiner-Wronowa 2015, 
31, 44). Szkła odbarwiane wspomnianym tlenkiem, z czasem mogą jednak przybierać 
barwę lekko brązową w wyniku tzw. solaryzacji lub bladoróżową poprzez zjawisko 
crizzlingu (por. Greiner-Wronowa 2015, 31). Obydwa z wymienionych zjawisk są obecne 
w badanym zbiorze. Obecność tlenków potasu i magnezu wskazuje, że mamy do czy-
nienia ze szkłem sodowo-popiołowym.

Tabela 2. Wyniki analiz składu chemicznego późnośredniowiecznych naczyń szklanych z Legnicy
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nr analizy/
tlenki IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-6 IX-8 IX-9 IX-10 IX-11 IX-12 IX-13 IX-14 IX-15 IX-16 IX-17 IX-18 IX-19 IX-20 IX-21 IX-21 IX-7

K2O 20,26 13,36 20,13 18,99 19,84 20,02 19,44 18,86 21,79 21,71 21,63 17,36 21,96 21,98 17,56 17,99 21,96 21,63 21,62 21,73 1,86
CaO 16,89 18,68 16,51 18,21 16,46 16,91 16,31 18,1 15,72 16,01 15,87 16,72 15,6 15,68 18,58 17,31 15,58 15,72 15,89 16,54 11,58
P2O5 1,04 1,31 1 0,96 1,05 0,81 1,25 1,25 1,21 0,82 1,11 1,15 0,9 1,1 1,72 1,27 1,09 0,81 1,04 1,11 0,24
SO3 0,29 0,3 0,35 0,34 0,42 0,38 0,31 0,39 0,24 0,41 0,31 0,32 0,25 0,31 0,24 0,29 0,3 0,29 0,29 0,31 0,24
Cl 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,81
PbO * * 0,01 0,01 0,03 * * 0,04 0,05 * * 0,02 * 0,01 * * * 0,02 * * *
Ag2O * 0,02 * * * * * 0,01 0,01 * 0,02 * 0,02 * * * * 0,05 * * 0,01
SnO2 * * 0,01 0,01 * * 0,02 * * * * * * * 0,01 * * * 0,01 0,03 *
Sb2O5 0,42 0,35 0,37 0,45 0,46 0,46 0,4 0,46 0,43 0,33 0,5 0,42 0,44 0,45 0,42 0,34 0,49 0,44 0,41 0,52 0,12
BaO 0,22 0,3 0,26 0,24 0,2 0,24 0,2 0,22 0,25 0,25 0,16 0,21 0,25 0,14 0,22 0,19 0,21 0,21 0,15 0,22 *
Cr2O3 0,02 * * 0,01 0,01 * * 0,01 * * * * 0,01 * * * * * 0,01 * 0,01
Na2O 0,16 0,18 0,17 0,14 0,15 0,17 0,15 0,16 0,13 0,17 0,19 0,19 0,16 0,2 0,28 0,17 0,17 0,19 0,19 0,12 13,14
SiO2 55,91 59,91 55,44 55,41 56,39 55,57 56,88 54,57 55,39 55,18 54,96 58,11 55,55 55,15 55,02 56,68 55,68 56 55,56 53,8 66,44
Al2O3 0,54 0,75 0,56 0,56 0,55 0,57 0,64 0,8 0,63 0,64 0,66 1,05 0,64 0,63 1 0,89 0,6 0,65 0,61 0,67 0,69
MgO 3,13 3,03 3,02 3 3,07 2,95 2,85 3,33 2,83 2,82 2,85 2,83 2,89 2,8 3,22 2,94 2,8 2,81 2,82 3,06 3,63
SrO 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 * 0,09 0,03 0,05 0,05 * * 0,02 0,04 0,08 0,01 0,01 0,06 * 0,01
Fe2O3 0,12 0,26 0,09 0,3 0,19 0,2 0,2 0,22 0,18 0,22 0,16 0,28 0,3 0,21 0,29 0,33 0,1 0,21 0,07 0,19 0,24
MnO 0,5 0,73 0,63 0,47 0,65 0,87 1 0,73 0,58 0,52 0,64 0,72 0,51 0,6 0,71 0,76 0,49 0,61 0,45 0,74 0,43
CoO 0,03 * * * 0,02 * * 0,01 0,04 * * * 0,04 * 0,06 0,03 0,13 0,09 0,07 0,03 *
NiO 0,08 0,04 0,06 * 0,03 * 0,01 0,05 0,12 * * 0,01 0,02 0,03 0,07 0,03 0,01 * 0,07 0,02 0,06
CuO * 0,01 * 0,03 * * 0,03 0,1 * 0,14 0,14 * 0,07 0,15 0,08 0,16 * 0,03 0,1 0,02 *
ZnO 0,01 * 0,14 0,06 * 0,01 0,21 * 0,24 0,03 0,01 0,2 0,16 0,03 0,02 0,07 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12
TiO2 0,04 0,04 0,02 0,06 0,07 0,06 0,02 0,08 0,01 * 0,01 0,05 0,04 0,06 0,05 0,02 0,06 0,08 0,09 0,04 0,11
Razem 99,8 99,3 98,8 99,3 99,6 99,3 100 99,5 100 99,4 99,3 99,7 99,8 99,6 99,6 99,6 99,79 100 99,7 99,3 99,8

* Wartości poniżej detekcji
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Późnośredniowieczne szkła sodowo-wapniowe, o recepturze popiołowej (Wede-
pohl 2010, 63‒66; Sedláčkova et al. 2014, 240), należą do wyrobów hut południowo-
europejskich, zwłaszcza włoskich, o tradycjach antycznych. Do ich wyrobu potrzebny 
był popiół roślin słonolubnych – halofitów (por. Stawiarska 1984, 35 i n.). Bezbarwne 
szkło sodowe, produkowane od średniowiecza w Wenecji, można podzielić na dwie 
podstawowe grupy: Vitrum blanchum i Cristallo, które powstawały od XV w. (Müller-
-Steige 2003, 225). Przebadane szkło z Legnicy pod względem składu chemicznego 
klasyfikowałoby się zatem do szkieł pierwszego typu –Vitrum blanchum (por. tab. 4, 
analiza IX-7 z Veritá, tab. 1 oraz Veritá 1995, tab.2).

DYSKUSJA

Wyrób lokalny a import
Szkła potasowo-wapniowe (i wapniowo-potasowe) stanowią typowy wyrób warszta-
tów środkowoeuropejskich w dobie średniowiecza. Porównując otrzymane wyniki 
analiz szkła z badań późnośredniowiecznej Legnicy z innymi wynikami analiz po-
dobnie datowanych artefaktów z Europy, widzimy, że największa zbieżność w składach 
chemicznych jest dostrzegalna w wyrobach późnośredniowiecznych hut śląskich, 
wielkopolskich, czeskich i niemieckich (por. np. Biszkont 2005, 49‒52; Smrčel 2005; 
Haggrén, Sedláčková 2007, 202 i n.; Cílová, Woitsch 2012; Černá 2016, 187‒192, tab. 6; 
Mucha 2017, 324‒326).

Naczynia wykonane ze szkieł o recepturze sodowo-wapniowej (popiołowej) nie-
wątpliwie należą do importów o charakterze dalekosiężnym. Analiza porównawcza 
wykazała, że fragment pucharka prunted beaker z Legnicy wykazuje największą 
zbieżność z produktami hut zlokalizowanymi na obszarze Laguny Weneckiej, w pół-
nocnych Włoszech oraz w południowo-wschodniej Francji (zob. Brill 1999, rozdz. XD- 
Montfort, XE-Tarquinia; Veritá 1995; Gallo, Silvestrii 2012, 6, 8‒9 tab. 2; Sedláčková 
et al. 2014, 238‒241; Biszkont 2005, 49‒52).

Funkcja średniowiecznych naczyń
Powszechnie przyjmuje się, że wysokie puchary typu flet były naczyniami, z których 
pito piwo, natomiast niewielkiej wysokości i szerokie pucharki służyły do spożywania 
wina (por. Firszt 1994, 33; Biszkont 2005, 52‒54; Rohanová et al. 2012, 353; Siemianow-
ska, w druku). Szklane naczynia w dobie średniowiecza nie miały jedynie wymiaru 
praktycznego. Ich posiadanie wiązało się niejednokrotnie z określonym statusem 
społecznym i majątkowym (por. Piekalski 2008; Piekalski, Wachowski 2009; Sie-
mianowska, Sadowski 2017, 132‒134). Z różnorakich źródeł oraz ogólnych przesłanek 
wiadomo bowiem, że niejednokrotnie ten sam przedmiot mógł pełnić różne funkcje 
i […] być nośnikiem różnych sensów kulturowych, znaczeń kulturowych, czasem od-
miennych w różnych grupach społecznych i w różnym czasie, w zależności od tradycji 
postrzegania otaczającej je rzeczywistości (Olczak 2009, 250, por. Stolpiak 1989, 5‒7).
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W kontekście analizowanego zbioru zaobserwowano interesującą zbieżność. Frag-
menty naczyń, takie jak: pucharek z żeberkami odciśniętymi w formie (Rippenbecher), 
pucharek z transparentnego bezbarwnego szkła z małymi guzkami (Perlnuppenbe-
chers/prunted beaker), pucharek z natapianymi soplami (ribbed beakers with applied 
glass threads) oraz pucharek z guzami-jęzorami, a więc wszystkie inne formy niż 
puchary fletowe, odkryto w obrębie tylko jednego wykopu – I/1970. Pierwsze trzy 
z wymienionych wystąpiły na głębokości 1,5‒1,6 m na metrze 16., natomiast pucharek 
z guzami-jęzorami na metrze 1‒3a i głębokości 2 m. Niewykluczone, że miejsce to było 
zamieszkiwane przez bogatego mieszczanina, rzemieślnika bądź kupca16. W dotych-
czasowej literaturze przedmiotu podkreślano bowiem wielokrotnie, że pucharki 
z soplami znajdywane są najczęściej w obrębie dóbr kościelnych, zamków, posiadłości 
arystokratycznych bogatych mieszczan, ewentualnie działek, należących do miejskich 
rzemieślników), a co za tym idzie, jak wspomniano powyżej, mogą stanowić swoistego 
rodzaju wyznacznik statusu społecznego i majątkowego (Haggrén, Sedláčková 2007, 
190‒192; Siemianowska 2015, 141).

UWAGI KOŃCOWE

W niniejszym artykule przestawiono pełną charakterystykę późnośredniowiecznych 
szkieł naczyniowych z Legnicy. Podstawę zbioru (około 80%) stanowiły fragmenty 
pucharów fletowych. Poza nimi wystąpiły pucharki z natapianymi soplami, z żeber-
kami odciśniętymi w formie, natapianymi guzami-jęzorami oraz niskie pucharki, 
dekorowane natapianymi guzkami. Większość z nich wykonano w technice wydmu-
chu swobodnego, o czym świadczą liczne ślady technologiczne. Tylko jedno naczynie 
zostało zrobione za pomocą wydmuchu w formie.

Przeprowadzone analizy składu chemicznego potwierdziły przypuszcze-
nia dotyczące proweniencji analizowanych szkieł. Na 23 przebadane naczynia 
późnośredniowieczne, 21 należy do typowych wyrobów środkowoeuropejskich hut 
leśnych i wykonane jest ze szkieł o recepturze popiołowej potasowo-wapniowej bądź 
wapniowo-potasowej. Dwa naczynia reprezentują sodowo-wapniową (popiołową) 
recepturę i tym samym stanowią wyraz dalekosiężnych kontaktów handlowych śre-
dniowiecznej Legnicy z zachodem Europy.

O ile w dotychczasowej literaturze przedmiotu podkreślano, że naczynia fletowe 
służyły do picia piwa, a niskie pucharki wina, o tyle w kontekście opisywanego zbioru 
nie zwrócono uwagi, że egzemplarze „bardziej elitarne”, w tym importy wystąpiły 
tylko w jednym miejscu, co może świadczyć o wysokim statusie majątkowym bądź 
społecznym mieszkańców działki, na której zostały odkryte.

16 W odpowiedzi na postawioną hipotezę mogłaby pomóc analiza innych przedmiotów pozyskanych 
z tego wykopu oraz samych nawarstwień, jak również źródeł pisanych. Wg planu zamieszczonego przez 
Stanisława Firszta (1994, ryc. 6), wykop z roku 1970 zlokalizowany był w niedalekim sąsiedztwie jatek 
(por. z: Legnica…, plan 9 – Funkcje najważniejszych obiektów historycznego centrum http://atlasmiast.
umk.pl/pliki/legnica/AHMP_Legnica_II_9.jpg). 
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Podziękowania
Temat zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Na-
uki w ramach grantu: „Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu loka-
cyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych śląska” 
(UMO-2013/09/N/HS3/01001) oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akade-
mii Nauk w ramach konkursu Adulescentia est tempus dicendi o finansowanie badań 
naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowni-
ków oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 r., nr umowy: 8/ATD8/MN/2018. 
Zarówno realizacja projektu grantowego, jak i niniejszego tematu nie byłyby możliwe 
dzięki życzliwości Muzeum Miedzi w Legnicy. Dziękujemy jego dyrekcji oraz pra-
cownikom za udostępnienie materiału do badań oraz wszelką pomoc.
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