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V. Dom i jego wyposażenie

1. Konstrukcje i wielkość budynków

Podstawowym materiałem budowlanym Wroc- 
ławia wczesnego i pełnego średniowiecza, zarówno 
przed wytyczeniem placu Nowy Targ, jak i w trakcie 
jego użytkowania, było drewno. Stosowano je do wzno-
szenia konstrukcji domów mieszkalnych i budynków 
gospodarczych, wykorzystując szeroki wachlarz moż-
liwości technicznych i wzorów kulturowych. Przegląd 
reliktów zarejestrowanych w średniowiecznym Wroc- 
ławiu wykazuje preferencję kilku rozwiązań, zmienia-
jących się w zależności od fazy rozwoju osadnictwa 
i funkcji budowli. Analiza materiałów z placu Nowy 
Targ jest kontynuacją badań wrocławskiego budow-
nictwa drewnianego, podejmowanych wcześniej (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 32–60; 1969; 1991–1995; 
Piekalski 1995; 1996; 1996a; 1996b; Jaworski 1999). 
Stan opracowania i dyskusji nad średniowiecznym 
budownictwem drewnianym Wrocławia można w tej 
chwili określić jako relatywnie zaawansowany. Podjęto 
też próbę odniesienia zjawisk właściwych dla tego mia-
sta do szerszego tła środkowoeuropejskiego (Piekalski 
2004; 2014, s. 118–186).

a. Budynki zagłębione w podłoże

Słaby stan zachowania drewna w pozostałościach 
ziemianek i półziemianek sprawia, że ich interpretacja 
nie zawsze jest stabilna. Mamy trudności z odróżnie-

niem reliktu zagłębionego budynku od jamy o innym 
przeznaczeniu. Ziemianka to dla nas obiekt o zagłębio-
nym wnętrzu i zadaszeniu opartym bezpośrednio na 
podłożu. Dach półziemianki jest natomiast wsparty na 
konstrukcji ścian wystających ponad poziom gruntu. 
Odkrywane relikty nie dają jednak możliwości rozróż-
nienia obu tych form. Trudne bywa także oddzielenie 
jednoprzestrzennej ziemianki od piwnicy domu na-
ziemnego. Prowadzona na ten temat dyskusja nie przy-
niosła dotąd jednoznacznych rozwiązań (Donat 1993; 
Klápště et al. 1996; Baumhauer 2001; Vařeka 2002). Jó-
zef Kaźmierczyk (1966–1970, cz. 2, s. 32–34), opisując 
wrocławskie budynki zagłębione, odróżniał ziemianki 
od półziemianek na podstawie kryterium głębokości. 
Te pierwsze miały być wkopane na głębokość 75–95 cm,
a drugie na 45–60 cm. Konstrukcja obiektów obu ka-
tegorii miała być jednak taka sama. Autor ten rekon-
struuje je jako dość proste, niewielkiej powierzchni 
schronienia przykryte szałasowym dachem (ryc. 126). 
Tym samym rozróżnienie głębokości zdaje się mieć 
charakter jedynie porządkowy. Ta sama uwaga doty-
czyłaby budynków zagłębionych odkrytych na Nowym 
Targu w wykopie z lat 2010–2012, w związku z czym 
precyzyjnego oddzielenia ziemianek od półziemianek 
w materiale tym nie podjęto.
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Do kategorii budynków zagłębionych w podłoże 
zaliczono więc 35 obiektów, przy czym liczbę tę na-
leży traktować jako przybliżoną. Stan ich zachowania 
nie daje bowiem w wielu przypadkach gwarancji po-
prawności oceny. Wystąpiły one w trzech najstarszych 
poziomach osadniczych (I–III). Ich pozostałości miały 
najczęściej rzut wydłużonego owalu (ryc. 127, 128) lub 
form zbliżonych do owalu (ryc. 21, 129–131). Nie za-
wsze wiemy, czy zagłębienie takie wyznaczało cały plan 
budynku, czy tylko część jego wnętrza. Jamy o znacznej 
nieregularności ilustrują raczej ten drugi przypadek. 
Rzadziej zagłębienie budynku uzyskiwało plan zbliżo-
ny do prostokąta (ryc. 29, 30, 132, 133).

Wielkość budynków o wnętrzach prawdopodob-
nie w całości zagłębionych mieściła się w obszernych 
ramach 2,6–49 m2. Podobne zróżnicowanie ukazuje 
głębokość tych obiektów, rozpięta w granicach 0,2–
1,98 m. Tak duże różnice podstawowych wymiarów 
uświadamiają, że w kategorii określanej jako budynki 
zagłębione w podłoże mieszczą się obiekty o zróżnico-
wanym charakterze konstrukcji i funkcji. Najmniejsze 
z nich mogły mieć postać prowizorycznych szałasów, 
odpowiadających koncepcji J. Kaźmierczyka. Najwięk-
sze wymagały solidnej konstrukcji nośnej podtrzymu-
jącej dach. W przypadku form o rzutach prostokątnych 
domyślamy się zastosowania konstrukcji zrębowej. Pla-
ny owalne natomiast łatwiej łączyć z lekkim systemem 
plecionkowym.

Osadzenie interpretacji w realiach dyktowanych 
źródłami nie jest jednak łatwe. Obiekty z dwu najstar-
szych faz nie zawierają niemal żadnych śladów kon-
strukcji. Wyjątkiem jest js. 223 na arze 42, gdzie w linii 
ściany południowej przetrwały 2 kołki, zapewne po ple-
cionce (ryc. 134). Niewiele więcej informacji dostarcza-
ją budynki z fazy III, datowanej na XIII w. W dwóch 
przypadkach potwierdzono tam plecionkową konstruk-
cję ścian. W js. 288 na arze 64 przetrwało z niej pięć 
kołków w linii ściany wschodniej. Zagłębiony budynek 
oznaczony jako js. 48, 240 na arach 92, 93, 102, 103 miał 
konstrukcję nośną złożoną z 4 słupów wkopanych poza 
krawędziami owalnej w planie jamy. Między słupami 
stwierdzono ślady plecionki. Jeden z obiektów – js. 616, 
625 – miał natomiast ściany palisadowe z pionowo wbi-
tych dranic. W zasypie budynku oznaczonego jako js. 
112, 116 odkryto dranice pochodzące zapewne z zada-
szenia, lecz bez możliwości jego rekonstrukcji. W pięciu 
przypadkach stwierdzono wejścia do budynków, ufor-
mowane w charakterystyczne, zewnętrzne korytarzyki. 
Dotyczyło to zarówno budynków na planie owalu, jak 
i prostokąta. Umieszczano je przy ścianie południowej 
(js. 198, 531; ryc. 135), wschodniej (js. 198, 199) lub za-
chodniej (js. 459). W js. 198, 199 korytarzyk o szero-
kości 1,3 m uformowano w dwa stopnie wyłożone dra-
nicami i plecionką, mocowanymi za pomocą kołków. 
Zaletą zewnętrznego korytarzyka była osłona wejścia 
od wiatru oraz oszczędność powierzchni wnętrza.
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Ryc. 126. Wrocław, pl. Nowy Targ. Próba rekonstrukcji pionowego przekroju ziemianek. Wg Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2

Fig. 126. Wrocław, Nowy Targ square. Tentative reconstruction of longitudinal section of the pit houses. 
After Kaźmierczyk 1966-1970, part 2
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Ryc. 127. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 200, rzut poziomy i przekrój. 
Rys. N. Lenkow

Fig. 127. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 200, planum 
and cross-section. Drawing N. Lenkow

Ryc. 128. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 200. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 128. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 200. Phot. M. Mackiewicz
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Ryc. 129. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 380, rzut poziomy i przekrój. Rys. N. Lenkow

Fig. 129. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 380, planum and cross-section. 
Drawing N. Lenkow

Budynki zagłębione w podłoże nie miały stabilnych, 
drewnianych podłóg. Izolację od podłoża uzyskiwano 
przez wylepienie płaskiego lub lekko nieckowatego dna 
jamy warstwą gliny bądź ubitym nawozem zwierzęcym. 
Odkładające się śmieci wdeptywano w podłoże lub 
przesypywano piaskiem. Powstała w ten sposób war-
stwa użytkowa miała do kilkunastu centymetrów miąż-
szości. Od późniejszego zasypu wyróżniała się zwykle 
ciemniejszym zabarwieniem. W niej też koncentrowa-
ły się zabytki ruchome. Za jedno z istotnych kryteriów 
identyfikacji wnętrz mieszkalnych uważa się obecność 
paleniska, jak w js. 222 (ryc. 29, 132). Wykazanie urzą-
dzeń ogniowych w większości półziemianek i ziemia-
nek przebadanych na placu Nowy Targ jest jednak pro-
blematyczne. Utrudnieniem rozpoznania pozostałości 
palenisk była konieczność eksploracji najniższych partii 

wnętrz poniżej poziomu wody gruntowej. Wskazówką 
potwierdzającą istnienie skromnych urządzeń ognio-
wych – raczej niewielkich ognisk niż konstrukcyjnych 
palenisk – była obecność w treści warstw użytkowych 
popiołu, spalenizny i grudek bądź soczewek przepalo-
nej gliny, najlepiej czytelnych w js. 495, 595, 598, 599.

Na 35 zarejestrowanych, pewnych lub prawdopo-
dobnych, budynków zagłębionych w podłoże 27 funk- 
cjonowało w najniższym poziomie osadniczym, a więc 
wkopano je w naturalne podłoże, a nie w warstwę 
kulturową. W fazach II i III występowały one tylko 
sporadycznie. Tendencja taka wydaje się typowa dla 
wczesnego Wrocławia lewobrzeżnego (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 32–35).
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Ryc. 130. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Js. 386, rzut poziomy 
i przekrój. Rys. N. Lenkow

Fig. 130. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic
unit 386, planum and cross-section. 
Drawing N. Lenkow

Ryc. 131. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Js. 594, rzut poziomy
 i przekrój. Rys. N. Lenkow 

Fig. 131. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 
unit 594, planum and cross-section. 
Drawing N. Lenkow 

Konstrukcje i wielkość budynków
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Ryc. 132. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Js. 222, rzut 

poziomy i przekrój. Rys. N. Lenkow

Fig. 132. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 
unit 222, planum and cross-section. 

Drawing N. Lenkow

Ryc. 133. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Js. 457, rzut pozio-

my  i przekrój. Rys. N. Lenkow

Fig. 133. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 
unit 457, planum and cross-section. 

Drawing N. Lenkow
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Ryc. 134. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 223. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 134. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 223. 
Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 135. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 531, rzut poziomy i przekrój. Rys. N. Lenkow 

Fig. 135. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 531, planum and cross-section. 
Drawing N. Lenkow 
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b. Budynki plecionkowe

Konstrukcja określana jako plecionkowa bądź 
kosznicowa jest bodaj najbardziej powszechnym spo-
śród średniowiecznych systemów budownictwa drew-
nianego. Odziedziczono ją po kulturach pradziejowych 
i wykorzystywano do wznoszenia lekkich budowli sa-
modzielnych bądź jako jedną z technik stosowanych 
w budowlach o złożonej konstrukcji. Jest łatwa w zasto-
sowaniu, nie wymaga profesjonalnych, rzemieślniczych 
umiejętności, aczkolwiek należy do dość pracochłon-
nych. W przypadku Wrocławia, położonego w doli-
nie dużej nizinnej rzeki, zaletą systemu plecionkowe-
go była łatwość pozyskania surowca – głównie żerdzi 
i prętów z kilku gatunków wierzby, rzadziej leszczyny, 
grabu czy też brzozy (Kaźmierczyk 1991–1995, cz. 2, 
s. 10–11). Podstawą tej konstrukcji są pionowo wbi-
jane żerdzie o najczęstszej średnicy 4–6 cm, budujące 
osnowę plecionki, oraz pręty o grubości 1–2 cm, two-
rzące wątek. Tak zbudowane ściany były uszczelniane 
gliną lub mchem. W najprostszej, kosznicowej odmia-
nie lekki dach wspierał się na żerdziach osnowy ścian 
(Kaźmierczyk 1991–1995, cz. 2, s. 42). Wzmocnienie 
konstrukcji nośnej wymagało zastosowania słupów na-
rożnych, a w większych budynkach także w linii ścian. 
Koszty surowca były niewielkie, jednak i trwałość bu-
dynku nie była duża: pręty wątku szybko ulegały roz-
kładowi, a żerdzie osnowy, zagłębione na 20–30 cm, ła-
two było usunąć z podłoża. Efektem szybkich przemian 
takiej zabudowy jest bogactwo fragmentarycznych śla-
dów słabo zachowanych plecionek w badanych nawar-
stwieniach. Utrudnieniem identyfikacji rzeczywistych 
śladów budynków plecionkowych jest fakt, że system 
ten stosowano powszechnie także przy wznoszeniu 
przybudówek, kojców i płotów (ryc. 35, 136) Tak więc 
w materiałach z wykopu z lat 2010–2012 na placu 
Nowy Targ wydzielono 19 naziemnych budynków tej 
konstrukcji, zachowując przy tym świadomość, że ich 
rzeczywista liczba mogła być większa.

Mocno fragmentaryczny stan zachowania budyn-
ków plecionkowych utrudnia odtworzenie wielkości 
ich powierzchni. Na podstawie kilku przykładów mo-

żemy stwierdzić, że była ona zróżnicowana i wahała się 
w granicach od 7,92 (js. 110 na arze 32; ryc. 137, 138) 
do 24,9 m2 (js. 444 na arach 33, 34, 43, 44; ryc. 139). 
Materiał budowlany nie był dostatecznie starannie 
przygotowany – żerdzie osnowy były zwykle nieokoro-
wane. Stosowano także drewno z odzysku, ze starszych 
konstrukcji, dostosowując je do nowych potrzeb przez 
darcie klinem grubszych elementów. Nieokorowane 
pozostawały także pręty wątku, przez co trwałość kon-
strukcji ograniczała się do kilku, nie więcej niż 10 lat. 
Trudna do udowodnienia wydaje się w takiej sytuacji 
stała, mieszkalna funkcja budynków plecionkowych, 
przynajmniej na badanym terenie placu Nowy Targ. 
Tylko w dwu przypadkach we wnętrzach potwierdzo-
no ślady palenisk (js. 444 na arach 33, 34, 43, 44; js. 108 
na arach 32, 42; ryc. 38). W jednym wnętrzu mieściły 
się słabo zachowane legary podłogi (?) (js. 544 na arze 
55), raz zarejestrowano gliniane klepisko (js. 74, 74A na 
arach 82, 83) i raz podsypkę z piasku (js. 210 na arach 
52, 53). Obecność warstwy mocno zbitej mierzwy 
w dwu budynkach o niewielkiej powierzchni 7,92 m2 
(js. 110 na arze 32) i 11,22 m2 (js. 306, 306A na arze 
85, ryc. 140) sugeruje wykorzystanie ich do przetrzy-
mywania zwierząt. Nie należy też lekceważyć koncepcji 
J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2, s. 36–39) o rze-
mieślniczym wykorzystaniu budynków plecionkowych 
w tej strefie wczesnego Wrocławia.

Odnosząc się do frekwencji budynków plecion-
kowych w analizowanym materiale i do datowania 
naziemnych budynków plecionkowych, powiemy, że 
do fazy najstarszej zakwalifikowano dwa takie obiekty, 
stanowiące raczej wyjątki wśród dominujących wów-
czas półziemianek (ziemianek?) i innych jam. W fazie 
II było ich niewiele więcej, bo cztery. Najwięcej, aż 10 
konstrukcji plecionkowych, zarejestrowano w fazie III, 
gdzie stan zachowania drewna był najlepszy. Po wy-
tyczeniu placu targowego, w fazie V, uchwycono trzy 
lekkie, słabo zachowane budowle plecionkowe. Przy 
ocenie frekwencji budynków plecionkowych należy 
brać pod uwagę ich niewielką trwałość, częste wymiany 
ścian i zastępowanie starszej konstrukcji nową, budo-
waną w tym samym miejscu (ryc. 141, 142).
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Próbując ogólnie scharakteryzować rolę kon-
strukcji plecionkowej w strefie Nowego Targu, trze-
ba powiedzieć, że nie odegrała ona podstawowej roli 
w budownictwie mieszkalnym protomiejskiej fazy le-
wobrzeżnego Wrocławia. Pełniła raczej funkcję po-

mocniczą, co stawia badaną strefę w opozycji do 
Ostrowa Tumskiego, gdzie dowiedziono, że obok sys-
temu zrębowego stanowiła ona główną technikę wzno-
szenia domów.

Konstrukcje i wielkość budynków

Ryc. 136. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 483, 505, rzut poziomy. Rys. N. Lenkow 

Fig. 136. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 483 and 505, plana. Drawing N. Lenkow 
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Ryc. 137. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 110. Rys. N. Lenkow

Fig. 137. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 110. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 138. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 110. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 138. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 110. Phot. M. Mackiewicz 

Ryc. 139. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 444. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 139. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 444. Phot. M. Mackiewicz
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Ryc. 140. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 306, 306A, rzut poziomy. Rys. N. Lenkow

Fig. 140. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 306 and 306A, plana. Drawing N. Lenkow

Ryc. 141. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Js. 387, 388. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 141. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 

units 387 and 388. 
Phot. J. Nastaszyc
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Ryc. 142. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 387, 388, rzut poziomy. Rys. N. Lenkow

Fig. 142. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 387 and 388, plana. Drawing N. Lenkow

Konstrukcje i wielkość budynków
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c. Budynki zrębowe

Konstrukcja wieńcowa, zwana też zrębową bądź 
węgłową, miała podstawowe znaczenie dla budownic-
twa mieszkalnego wczesnośredniowiecznego Wroc- 
ławia. Nie bez racji uważa się ją za charakterystyczną 
dla słowiańskiej tradycji budowlanej (Moszyński 1929, 
s. 494–497; Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 40–45; 
Rębkowski 2001, s. 143), chociaż nie można pominąć 
jej występowania poza obszarami osadnictwa słowiań-
skiego, ale w strefie przewagi lasów iglastych. Dotych-
czasowe wyniki badań wskazują, że w mieście późnego 
średniowiecza była zanikającym elementem kulturo-
wym (Piekalski 1995, s. 120). Zasadniczą cechą tej kon-
strukcji były masywne ściany wznoszone z bali kła-
dzionych poziomo i wiązanych w narożach za pomocą 
charakterystycznych wyciosów. We Wrocławiu wystę-
powała ona w kilku wariantach szczegółowo opisanych 
w wynikach badań Ostrowa Tumskiego. Określono je 
jako konstrukcje palowo-jarzmowo-rusztowo-zrębo-
wą, palowo-jarzmowo-zrębową bądź zrębową, przy 
czym dwie pierwsze z nich miały dodatkowe elementy 
wzmacniające stabilność podłoża (Kaźmierczyk 1991–
1995, cz. 2, s. 25–31). W materiałach z osady lewo-
brzeżnej obecny jest tylko ostatni, najprostszy wariant 
tego systemu. Dotyczy to zarówno starszych badań 
J. Kaźmierczyka, jak i ostatnich wykopalisk.

W wykopie na placu Nowy Targ ujawniono w la-
tach 2010–2012 relikty 12 budynków zrębowych. Jako 
budulec posłużyło w pięciu przypadkach drewno dę-
bowe, w trzech przypadkach sosna, a jedną próbę okre-
ślono jako jodłową, co w ogólnym zarysie potwierdza 
ujawnione już wcześniej preferencje surowcowe (Kaź-
mierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 40). Przygotowanie pni 
do zamontowania w ścianie ograniczało się najczęściej 
do okorowania i wykonania wyciosów (ryc. 143, 144). 
Rzadziej ociosywano materiał do przekroju czworobo-
ku, a w jednym przypadku zastosowano dębowe drani-
ce. Potwierdzono także wtórne wykorzystanie budulca, 
odzyskanego ze starszej konstrukcji.

Powierzchnia budynków zrębowych była mniej 
zróżnicowana niż wzniesionych w konstrukcji plecion-

kowej. Dla odkrytych w całości ustalono wielkości 8,8 
(js. 182; ryc. 28, 145), 19,51 (js. 558), 21,16 (js. 532, 533, 
534; ryc. 74, 146), 26,01 (js. 464; ryc. 48, 147) i 26,3 m2 
(js. 475). Ich plany były zbliżone do kwadratu, a wnę-
trza pozostawały jednoprzestrzenne, co upodabnia 
je do znanych nam już domów zrębowych z Ostrowa 
Tumskiego (Kaźmierczyk 1991–1995, cz. 2, s. 41). Lo-
kalizację wejścia do budynku ustalono w dwu przypad-
kach. W js. 400 mieściło się ono w ścianie północnej, 
a w domu oznaczonym jako js. 246, 247A, 263, 267 frag-
ment drzwi odkryto na zewnątrz ściany południowej. 
Wnętrza były zabezpieczane najczęściej glinianym kle-
piskiem miąższości ok. 10 cm. W budynku js. 299, 300 
było ono wyjątkowe, osiągając grubość 30 cm. Niekiedy, 
jak w js. 182, 246, 247A, 263, 267, uległo ono zniszcze-
niu i przemieszaniu z tworzącą się warstwą użytkową. 
W domu oznaczonym jako js. 464 klepisko budowano 
trzy razy, a na każdym narastały niesprzątnięte śmie-
ci tworzące brunatną, próchniczą warstwę użytkową. 
W jednym budynku (js. 400) wnętrze przykryto drew-
nianą podłogą na podsypie piaszczystym, a w js. 475 
zadowolono się samą podsypką. W obu budynkach na-
rosła także warstwa użytkowa. W siedmiu wnętrzach 
stwierdzono urządzenia ogniowe – palenisko lub piec 
(ryc. 48, 50, 146–148). Przeważały piece kopułkowe, na 
planie koła, owalu lub czworoboku z zaokrąglonymi 
narożami. Umieszczano je w narożu lub przy ścianie, 
zwykle od strony północnej. Podstawowym budul-
cem była glina, uzupełniana o cegły i ich fragmenty 
oraz niewielkie otoczaki. Kopułkę wylepiano z gli-
ny na szkielecie drewnianym – z gałęzi wierzbowych. 
Schudzoną gliną wykładano także wnętrza pieców. 
Żywotność pieca mogła być krótsza niż domu. Wykła-
dano wówczas wnętrze nowym tokiem glinianym lub 
budowano nowy piec, przykrywając relikt starszego.

Próbując odnieść się do kwestii funkcji budynków 
zrębowych, trzeba podkreślić względnie dobrą wartość 
izolacyjną ich ścian, obecność klepiska lub podłogi oraz 
pieca lub paleniska. Przemawiają one za mieszkalnym 
przeznaczeniem wnętrz. Dodatkowym argumentem 
jest w takim przypadku relatywnie bogaty inwentarz 
zabytków ruchomych z warstwy użytkowej wnętrza.

V. Dom i jego wyposażenie
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Frekwencja domów zrębowych w poszczególnych 
fazach rozwojowych osady potwierdza wniosek, iż 
wznoszono je głównie w starszych etapach rozwoju 

Wrocławia. Trzy spośród odkrytych przyporządkowa-
no do fazy II, a osiem do III. W polokacyjnej fazie V 
mieścił się tylko jeden z nich.

Konstrukcje i wielkość budynków

Ryc. 143. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 95. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 143. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 95. Phot. J. Nastaszyc
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Ryc. 145. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 182, rzut poziomy. Rys. N. Lenkow

Fig. 145. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 182, planum. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 146. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 532, 533, 534, rzut poziomy. Rys. J. Nastaszyc, N. Lenkow

Fig. 146. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 532, 533 and 534, plana. 
Drawing J. Nastaszyc, N. Lenkow
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Ryc. 147. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 464, 465, rzut poziomy. Rys. M. Legut-Pintal, N. Lenkow

Fig. 147. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 464 and 465, plana. 
Drawing M. Legut-Pintal, N. Lenkow
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Ryc. 148. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 558, 559, 560, rzut poziomy. Rys. J. Nastaszyc, N. Lenkow

Fig. 148. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 558, 559 and 560, plana. 
Drawing J. Nastaszyc, N. Lenkow
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d. Budynki słupowe

W kategorii tej mieszczą się budynki, których 
wspólną cechą jest oparcie dachu na słupach zagłę-
bionych w podłoże. Takiej konstrukcji nośnej mogą 
towarzyszyć różne wypełnienia ścian, prowadząc do 
zróżnicowania stosowanej, nie zawsze jednoznacznej 
terminologii. Tak więc znamy w średniowiecznym 
Wrocławiu konstrukcje: słupowo-plecionkową, mię-
dzysłupową, palisadową, sumikowo-łątkową i słupową 
z ryglami przyciesiowymi, przy czym dwie ostatnie są 
trudne do odróżnienia, a czasami mylone (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 48–55; 1991–1995, cz. 2, s. 42–
57; Piekalski 2004, s. 174–176). W obrębie konstrukcji 
słupowej mieszczą się także wiaty o zróżnicowanych 
funkcjach gospodarczych. W materiałach pozyskanych 
na placu Nowy Targ w latach 2010–2012 do katego-
rii budynków słupowych zakwalifikowano łącznie 21 
obiektów.

W konstrukcji słupowo-plecionkowej zbudowa-
no dom oznaczony jako js. 189, 191. Wzniesiono go 
na planie wydłużonego prostokąta o dość skromnej 
powierzchni 11,6 m2, umieszczając słupy nośne w na-
rożach i w liniach ścian. Wnętrze było zabezpieczone 
podłogą z dranic na legarach, przykrytą odpadami 
z obróbki drewna. Nie stwierdzono natomiast pale-
niska, pozostawiając otwartym pytanie o mieszkalne 
przeznaczenie budynku.

Jako wzniesione w konstrukcji międzysłupowej za-
kwalifikowano budynki oznaczone jako js. 105, 30, 37. 
Prawdopodobnie w takim systemie wzniesiono także 
js. 340 (ryc. 149). Pierwszy z wymienionych zachował 
się fragmentarycznie. Wiemy, że długości jego ścian 
przekraczały 1,85 i 2,8 m. Elementy wnętrza nie prze-
trwały, uniemożliwiając tym samym określenie funk-
cji. Obecność paleniska we wnętrzu js. 340 sugeruje 
mieszkalne wykorzystanie budynku. Pozostałe, js. 30 
i 37, mieściły się na placu targowym i służyły najpew-
niej jako kramy. Ich konstrukcje można określić jako 
raczej prowizoryczne, w związku z czym relikty js. 30 
noszą ślady kilkukrotnych napraw. Js. 37 natomiast ma 
charakterystyczny, wydłużony plan i ślady podziału na 

sekcje, zapewne odrębnie wykorzystywane przez kra-
marzy (ryc. 107).

Za istotne wydarzenie trzeba uznać pojawienie się 
we Wrocławiu konstrukcji słupowej z ryglami przycie-
siowymi. Jest to bowiem pierwszy z pewnością obcy 
system, zapowiadający nowy nurt w budownictwie 
drewnianym i zmianę stylu mieszkania. Jego genezę 
wiąże się zwykle z obszarem wczesnośredniowiecznej 
Europy Północnozachodniej (Jankuhn 1986, s. 96; Els-
ner 1994, s. 26; Eckstein, Schietzel 1977; Vogel 1991, 
s. 269–271; Piekalski 2004, s. 27–33). Idea konstrukcji 
polega na zakotwiczeniu między zagłębionymi w pod-
łoże słupami, w starannie wykonanych wyciosach, po-
ziomych belek stanowiących oparcie dla wypełnienia 
ścian. Wzdłuż górnych krawędzi tychże belek wycina-
no pazę, w której pionowo umieszczano dranice, łą-
czone zwykle na pióro własne. Konstrukcję taką często 
cechowała wysoka dokładność wykonania, sugerująca 
profesjonalne kwalifikacje cieśli (ryc. 150 a, b). Z jej 
obecnością we Wrocławiu trzeba się liczyć od przełomu 
XII i XIII w. Tak bowiem datujemy rygle przyciesiowe 
odkrywane luźno w warstwach kulturowych (Piekalski 
2014, s. 153–154). We wcześniejszych etapach badań 
osady lewobrzeżnej przedstawiano tę konstrukcję jako 
sumikowo-łątkową bądź jako słupową bez bliższego 
określenia (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 427–431; 
Niegoda 2005a, s. 21–22). Nowe źródła z placu Nowy 
Targ informują o ośmiu takich budynkach, odkrytych 
w różnym stanie zachowania js. 351, (ryc. 43, 151), 
js. 45, 46, 50, 159 (ryc. 152), js. 117, 132, 134 (ryc. 61), 
js. 176, 186 (ryc. 62, 153), js. 233, 234, js. 249, 307, 
350 (ryc. 63), js. 256, 319, js. 260, 261, 261a (ryc. 88), 
js. 270. Wielkość ich powierzchni była mocno zróżni-
cowana. W większości z nich długość ścian wahała się            
w granicach 4–6 m, w jednym przypadku osiągając 18,5 
m. Tak więc powierzchnia minimalna mierzyła ok. 16 m2,
a największy dom miał wielkość 131,35 m2. Wnętrza 
były stabilizowane klepiskiem, a rzadziej podłogą z dra- 
nic, zaopatrzono je w gliniane, lekko zagłębione pale-
niska w ramie drewnianej. W domu o największej po-
wierzchni obok paleniska funkcjonował też piec, zbu-
dowany z cegieł i gliny. Cechy te wskazują, że większość 
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budynków słupowych ze ścianami na ryglach przycie-
siowych miała przeznaczenie mieszkalne. Na osiem 
odkrytych domów wzniesionych w tym systemie sześć 
przyporządkowano fazie IIIb, gdzie współfunkcjono-
wały z licznymi budynkami o innych konstrukcjach. 
Jeden zaliczono do poprzedzającej ją fazy IIIa. Także 
jeden potwierdzono dla późnośredniowiecznej fazy V.

Brak śladów wypełnienia ścian skutkuje zakwa-
lifikowaniem pięciu obiektów słupowych jako wiaty 
o przeznaczeniu gospodarczym. W przypadku js. 259 
z fazy II istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przed-

stawia ona wiatę służącą jako miejsce uboju zwierząt. 
W tejże fazie js. 480, 561, 562 była związana z kuźnią, 
poświadczoną odpadami z produkcji metalurgicznej. 
Młodsze z nich, zbudowane na placu targowym, peł-
niły zapewne funkcje kramów (js. 17, js. 18, 26, js. 27).

Wśród konstrukcji słupowych mieszczą się także 
trzy inne obiekty, nietypowe bądź trudne do scharakte-
ryzowania wskutek złego stanu zachowania. Jednostko-
wy przypadek przedstawia js. 58 z fazy IIIb – podwój-
na ściana z pionowo ustawionych dranic, wypełniona 
gliną.

Ryc. 149. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 340, 621, rzut poziomy. Rys. N. Lenkow

Fig. 149. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 340 and 621, plana. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 150. Szlezwik. Schemat konstrukcji (a) i próba rekonstrukcji domu o konstrukcji słupowej ze ścianami na ryglach
 przyciesiowych (b). Wg Vogel 1991

Fig. 150. Schleswig. Schematic drawing of the construction (a) and tentative reconstruction of a post-and-plank house 
with walls constructed on interrupted sills (b). After Vogel 1991
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Ryc. 151. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 351, rzut poziomy. Rys. J. Nastaszyc, N. Lenkow

Fig. 151. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 351, plana. Drawing J. Nastaszyc, N. Lenkow

Ryc. 152. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 50, rygiel przyciesiowy. Rys. M. Mackiewicz 

Fig. 152. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 50, interrupted sill. Drawing M. Mackiewicz 

V. Dom i jego wyposażenie
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określił je niegdyś jako budynki ramowo-słupowe, do-
dając, że słupy były osadzane w ramie dolnej, pełnią-
cej funkcję przyciesi. Pionowe elementy konstrukcyj-
ne wiązane były górą oczepem, zwanym także ramą 
górną, na którym opierał się dach. Szczegółowy opis 
konstrukcji przedstawił ten autor na podstawie kilku 
dość dobrze zachowanych obiektów, głównie z daw-

e. Szkieletowe budynki na przyciesi

Pojawienie się domów tej konstrukcji jest jednym 
z elementów gwałtownego przyspieszenia rozwoju 
cywilizacyjnego Wrocławia w XIII w. W ciągu trwa-
jącej kilkadziesiąt lat historii badań stosowano do ich 
oznaczenia zróżnicowaną terminologię. J. Kaźmierczyk 

Ryc. 153. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 176, 186, rzut poziomy. Rys. J. Nastaszyc, N. Lenkow

Fig. 153. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 176 and 186, plana. 
Drawing J. Nastaszyc, N. Lenkow

Konstrukcje i wielkość budynków
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nej ul. Drewnianej. Celnie wskazał ich najważniejsze 
cechy – od zasadniczych, jak dwukondygnacyjność 
i zagłębienie w podłoże, po szczegółowe, jak łączenie 
elementów konstrukcyjnych za pomocą gniazd i czo-
pów (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 52–55). W na-
stępnych etapach badań określano je jako ryglowe lub 
szkieletowe, zwracając uwagę, inaczej niż Kaźmierczyk, 
na ich obce pochodzenie, nawiązujące bezpośrednio do 
konstrukcji określanej jako Staenderbau lub Fachwerk 
(Piekalski 1995; 1996c; Buśko 2005, s. 187; Niegoda 
2005, s. 72–73). Popularne, choć nie zawsze właściwe 
są określenia „konstrukcja szachulcowa” lub „pruski 
mur”, odnoszące się nie tyle do systemu nośnego, ile 
do wypełnienia ścian domów. Ostatnio przedstawio-
no także próbę podsumowania dotychczasowej wiedzy 
o wrocławskich domach szkieletowych, częściowo wy-
korzystując materiały z placu Nowy Targ (Piekalski 
2014, s. 154–160). Źródła te potwierdzają poczynione 

wcześniej ustalenia, wprowadzając jednocześnie wiele 
nowych informacji. W wykopie z lat 2010–2012 odkry-
to 27 pewnych bądź prawdopodobnych domów wznie-
sionych w systemie szkieletowym.

Powierzchnia budynków szkieletowych była moc-
no zróżnicowana. Najmniejsze z nich nie przekracza-
ły 10 m2. Tak zapewne było w przypadku js. 582, 588, 
gdzie długość jedynej odkrytej w całości ściany wyno-
siła 2,62 m (ryc. 154, 155). Nie potwierdzono tu jednak 
funkcji mieszkalnej. Najczęściej długości ścian wahały 
się w granicach 5–6 m, a wielkość powierzchni oscylo-
wała wokół 30 m2. Największe domy miały powierzch-
nię 46,8 (js. 434, 435, 563; ryc. 70, 156) i 63,87 m2 (js. 
504, 509, 513, 541, 569, 570; ryc. 72, 72a, 157). Domy 
o małej i średniej wielkości powierzchni miały plany 
zbliżone do kwadratów, największe budowano na pla-
nie wydłużonego prostokąta.

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 154. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 588. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 154. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 588. Phot. M. Mackiewicz
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Zachowane relikty pozwalają na odtworzenie, w 
ogólnym zarysie, procesu budowy domu szkieletowego. 
Pracę rozpoczynano od wykonania wykopu pod budy-
nek. Jego głębokość była we Wrocławiu zróżnicowana, 
wahając się od ok. 40 cm do 1,8 m (Kaźmierczyk 1966–
1970, cz. 2, s. 164–168; Piekalski 1995, s. 110–111). 
Przebijał on zwykle odłożoną już warstwę kulturową, 
sięgając calca. W nowo pozyskanym materiale z Nowe-
go Targu maksymalna zarejestrowana głębokość wy-
nosiła 1,3 m, a przeciętna osiągała 80 cm. Konstrukcję 
przyciesi montowano na dnie wykopu, pozostawiając 
przy jego krawędziach wolną przestrzeń. W wykopach 
najpłytszych zakładano zwykle pod belki przyciesiowe 
drewniane podkłady stabilizujące podłoże. Jako ma-
teriał budowlany stosowano w tej konstrukcji dębinę. 
Nie zawsze było to jednak drewno świeżo pozyskane. 
Analiza dat dendrologicznych prowadzi do wniosku, że 
w powszechnym zastosowaniu było także drewno z od-
zysku. Belki przyciesiowe były obrobione do przekroju 
prostokątnego. Dobrze zachowane przykłady pozwala-
ją stwierdzić, że wielkość ich krawędzi nie przekraczała 
30 cm. Ich krańce zaciosywano i łączono w narożach na 
nakładkę. Elementem stabilizującym naroże był słup 
wmontowany czopem w starannie wydłutowane zagłę-
bienie przebijające obie, nałożone na siebie prostopadle 
końcówki belek (ryc. 158, 159). Słupy wstawiano w na-
rożach i w ciągach ścian. W przypadku mniejszych bu-
dynków wystarczały słupy w połowie długości ściany, w 
większych montowano je po kilka w odległościach od 
1,4 do 3,1 m. Nie znamy rozwiązań konstrukcyjnych 
wyższych partii budynków, nie wiemy, czy i w jaki spo-
sób montowano poziome rygle. W kilku przypadkach 
zarejestrowano ślady po osadzeniu skośnych zastrza-
łów stabilizujących konstrukcję (ryc. 160). Montowano 
je w zagłębieniach czopowych wydłutowanych w gór-
nej krawędzi przyciesi lub w ich zewnętrznych krawę-
dziach. Zachowane relikty jasno informują, że ściany 
budynków, przynajmniej w partiach zagłębionych w 
podłoże, wypełniano drewnianym szalunkiem. Two-
rzyły je masywne dranice o szerokości 30–40, a nawet 
do 50 cm, grubości do 10 cm. Zakładano je pionowo 
za zewnętrzną krawędź belki przyciesiowej i stabilizo-

wano, zasypując wolną część wykopu fundamentowego 
(ryc. 45, 161–163). Najczęściej ustawiano je ściśle kra-
wędź do krawędzi. Rzadziej obserwowano zakładanie 
na siebie dranic uformowanych w kliny lub technikę 
na pióro własne i wpust trójkątny. W przypadku js. 332 
potwierdzono wypełnienie ściany draniczkami umiesz-
czonymi pionowo w pazie wyciętej w górnej krawędzi 
przyciesi i łączonymi wysublimowaną techniką ciesiel-
ską na wpust trójkątny i pióro obce. Wyjątkowo sto-
sowano szalunek z dranic kładzionych poziomo (ryc. 
164). Większość odkrytych domów została zniszczona 
w trakcie pożaru, a śladem po nim jest rumosz złożony 
z polepy i surowej gliny zalegający w ich zasypiskach. 
Informuje on, że wyższe, naziemne partie ścian były 
izolowane gliną. Szczegółów tych konstrukcji jednak 
nie znamy. Nie wiemy, czy gliną obrzucano dranice, czy 
też, co bardziej prawdopodobne, powyżej poziomego 
rygla stosowano plecionkę bądź system szachulcowy. 
Techniki wypełniania ścian były w strefie Nowego Tar-
gu dość jednolite, inaczej niż w zachodniej części Sta-
rego Miasta, gdzie potwierdzono większą dowolność 
rozwiązań (Piekalski 1995, s. 112–113).

Ryc. 158. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 34, schemat zamka ciesielskiego. Oprac. M. Mackiewicz

Fig. 158. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 34, schematic drawing

 of a woodworking joint. Developed by M. Mackiewicz

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 159. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 97, rekonstrukcja naroża północno-wschodniego.
 Oprac. P. Duma, M. Mackiewicz

Fig. 159. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 97, reconstruction of the north-eastern corner. 
Developed by P. Duma, M. Mackiewicz

Ryc. 160. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 97, rekonstrukcja ściany północnej. Oprac. P. Duma, M. Mackiewicz

Fig. 160. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 97, reconstruction of the northern wall. 
Developed by P. Duma, M. Mackiewicz

Konstrukcje i wielkość budynków
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Ryc. 161. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 370. 
Fot. P. Duma

Fig. 161. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 370. Phot. P. Duma

Ryc. 162. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 370, 371, 390, 403. Rys. P. Duma, N. Lenkow

Fig. 162. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 370, 371, 390 and 403. 
Drawing P. Duma, N. Lenkow

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 163. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 31. Rys. M. Mackiewicz, N. Lenkow

Fig. 163. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 31. 
Drawing M. Mackiewicz, N. Lenkow

Konstrukcje i wielkość budynków
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Ryc. 164. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 97. Rys. M. Mackiewicz, N. Lenkow

Fig. 164. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 93. Drawing M. Mackiewicz, N. Lenkow

V. Dom i jego wyposażenie

Jak wspomniano wcześniej, większość wrocławskich 
budynków szkieletowych była zagłębiona w podłoże. 
Skala tego zagłębienia już przy pierwszych odkryciach 
skłoniła J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2, s. 164–168) 

do wniosku, że przynajmniej niektóre z nich były pod-
piwniczone, a więc dwukondygnacyjne. W przypadku 
innych, płytszych, może chodzić o zagłębione partery. 
W niektórych najlepiej zachowanych domach z pla-
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cu Nowy Targ podział na dwie kondygnacje wyraźnie 
potwierdzono. Dotyczy to budynków o przeciętnej po-
wierzchni i planie zbliżonym do kwadratu. W js. 322 
(ryc. 67, 67a, 165), w ruinie zagłębionego wnętrza, 
stwierdzono zwęglone relikty belek stropowych i drani-
ce podłogi drugiej kondygnacji, które wpadły do środ-
ka w trakcie pożaru. W północno-zachodnim narożu 
domu oznaczonego jako js. 332, 334 odkryto zalegającą 
na wtórnym złożu ruinę pieca z gliny, cegieł i kamieni, 
osuniętą w trakcie pożaru z wyższego poziomu. Przy-
padek taki znamy z wcześniejszych badań działki przy 
ul. Igielnej 8. W obecnym tam domu szkieletowym 
ogrzewana była druga, mieszkalna kondygnacja. Ruinę 
pieca odkryto w warstwie pożarowej w piwnicy (Pie-
kalski 1995, s. 115). Dostępne obecnie materiały zdają 
się potwierdzać podział domu na gospodarczą część za-
głębioną w podłoże i wyższy poziom wykorzystywany 
do celów mieszkalnych. Większość informacji, siłą rze-
czy, dotyczy kondygnacji niższej. Szczególnie wyraź-
nych argumentów dostarczył w tym względzie budynek 
oznaczony jako js. 332, 334. W obrębie zagłębionego 
wnętrza stwierdzono nagromadzenie różnego rodza-
ju pojemników: wiklinowych koszy, beczek, drewnia-
nych naczyń klepkowych i toczonych oraz glinianych. 
Wypełniały one niemal całe wnętrze, jasno wskazując 
na jego magazynowe przeznaczenie (ryc. 68, 69, 166). 
Cztery dna beczek odnaleziono w domu js. 158, 183. 
Wewnątrz budynku js. 412, 579 zachowały się co naj-
mniej trzy beczki zgniecione przez resztki konstrukcji 
pochodzącej z wyższej kondygnacji. Funkcję wnętrza 
niższego poziomu js. 514, 542, 584 zdaje się determi-
nować umieszczony w nim piec do suszenia zboża (lub 
wędzarnia?). W zagłębionym wnętrzu js. 371, 390, 403 
stwierdzono dwie studzienki do regulacji poziomu 
wody gruntowej, właściwe dla piwnicy, a nie dla pozio-
mu mieszkalnego (ryc. 44, 45).

Istotą i zasadniczą wartością konstrukcji szkieleto-
wej była techniczna możliwość budowy kilku kondy-
gnacji. Nie zawsze jednak z możliwości tej korzystano. 
Przykładem jednopoziomowego domu jest na Nowym 
Targu js. 541 (ryc. 72, 72a, 157). Dom na planie wydłu-
żonego prostokąta o powierzchni ponad 60 m2 zagłę-

biony był w podłoże na 1,2 m. W centrum obszernego 
wnętrza umieszczono otwarte palenisko. Ponadto w na-
rożu południowo-wschodnim wydzielono ogrzewaną 
piecem izbę. Wielkość powierzchni rekompensowała 
w tym przypadku brak drugiej, mieszkalnej kondygnacji.

Wnętrza budynków przykryte były zwykle glinia-
nym klepiskiem, a rzadziej podłogą z dranic (ryc. 164). 
Wejście do środka umożliwiał zewnętrzny korytarzyk 
z ziemną rampą lub schodkami o kilku stopniach (ryc. 
67, 67a, 165, 166). Szerokość rampy wahała się w grani-
cach 1,6–1,9 m, a długość wynosiła do 3,3 m. W kilku 
przypadkach potwierdzono obudowanie korytarzy-
ka drewnianą konstrukcją, prawdopodobnie z zada-
szeniem. Szerokość wejścia nieznacznie przekraczała 
1 m (od 1,05 do 1,2 m). W jednym przypadku moż-
liwe było określenie wysokości drzwi. Mierzyły one 
1,6 m, czyli więcej niż w tradycyjnych domach zrębo-
wych (Kaźmierczyk 1991–1995, cz. 2, s. 32). W js. 412, 
579 drzwi umieszczono między słupami osadzonymi 
w belce przyciesiowej. Wycięto w niej także miejsce 
na dolną krawędź drzwi i zagłębienie czopowe na ich 
zamocowanie. Otwierano je w stronę wnętrza. Zacho-
wana dolna partia drzwi informuje, że wykonano je 
z pięciu desek, łączonych od strony zewnętrznej spo-
nem na drewniane kołki. Bezpośrednio przy drzwiach 
leżał częściowo nadpalony drewniany zamek z metalo-
wym mechanizmem oraz klucz. W szkieletowym bu-
dynku js. 332, 334 drzwi, umieszczone w futrynie z dra-
nic, zaopatrzone w drewniany zamek, miały wysokość 
1,58 m (ryc. 167). Dla porównania dodajmy, że dwie 
pary drzwi odkryte na wtórnym złożu, w drewnianej 
ulicy (js. 71), miały wysokość 1,11–1,14 m (ryc. 168, 
169). Przypuszczamy, że pochodziły one z domów zrę-
bowych. Nową techniką było mocowanie drzwi na ha-
kach wbitych w słup służący za futrynę. Potwierdzono 
to w narożnym słupie obszernego domu js. 504, 509, 
513, 541, 569, 570.

Nie odkryto natomiast reliktów wejścia na drugą 
kondygnację. Można się domyślać, że zgodnie z XIII-
wieczną konwencją prowadziły na nią zewnętrzne, lek-
kie schody (Chorowska 1994, s. 30, 55; Piekalski 2004, 
s. 178–180).
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Ryc. 165. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 322. Rys. J. Sawicki, N. Lenkow

Fig. 165. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 322. Drawing J. Sawicki, N. Lenkow
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Ryc. 166. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 332. Rys. M. Legut-Pintal, N. Lenkow

Fig. 166. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 332. Drawing M. Legut-Pintal, N. Lenkow
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Ryc. 167. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 332, fragment drzwi z zamkiem. 

Rys. M. Legut-Pintal, M. Mackiewicz

Fig. 167. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 332, door fragment 

with a lock. Drawing M. Legut-Pintal, M. Mackiewicz

Ryc. 168. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 71, fragment drzwi. 

Rys. A. Wilczyńska, M. Mackiewicz

Fig. 168. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 

unit 71, door fragment. 
Drawing A. Wilczyńska, M. Mackiewicz
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Najstarsze cztery spośród odkrytych w wykopie na 
Nowym Targu domów szkieletowych zakwalifikowano 
do II fazy osadniczej. Tym samym datujemy je ramo-
wo na ostatnie dziesięciolecia XII i na początki XIII w. 
W fazie III ich frekwencja wzrasta do 22, przy czym 
osiem spośród nich należy do etapu IIIa, datowanego 
na czasy od drugiego lub trzeciego dziesięciolecia XIII 
w. do początku lat 40. (do najazdu mongolskiego?). Po-
zostałe 14, a więc najwięcej, powstało w latach 40.–50. 
XIII w., przed likwidacją całej zabudowy i wytyczeniem 
placu targowego.

Jerzy Piekalski

Konstrukcje i wielkość budynków

Ryc. 169. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 71, konstrukcja drzwi. Rys. O. Gankhuyag, M. Mackiewicz

Fig. 169. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 71, door construction. 
Drawing O. Gankhuyag, M. Mackiewicz
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Zabytki drewniane, łatwo ulegające rozkładowi 
w nawarstwieniach kulturowych, nie cechują się do-
brym stanem zachowania. Podczas badań archeolo-
gicznych średniowiecznych miast fragmenty mebli 
pojawiają się sporadycznie. Pojedyncze zabytki za-
chowane do czasów współczesnych, reprezentacyjne 
w swojej formie, to przede wszystkim sprzęty, które 
przechowywano w kościelnych skarbcach, ratuszach 
czy obiektach zamkowych lub pałacowych. Meble 
późnośredniowieczne stanowią pośród nich zniko-
my procent (por. m.in. Rehorowski 1955; Bartkiewicz 
1974, s. 22–54; Hinz 1980, s. 15; Ornamenta Silesiae 
2000, s. 87). Pozyskiwane podczas badań fragmenty 
drewnianych kołków, desek, ram czy żelaznych okuć i 
zawiasów są wiązane ze sprzętem meblarskim wyłącz-
nie pośrednio. Trudno bowiem na podstawie tak zni-
komych śladów podejmować się rekonstrukcji całych 
form (por. m.in. zabytki z Opola – Rehorowski 1955; 
Wrocławia – Wysocka 2001, s. 162, 164, ryc. 17b;

 Fryburga Bryzgowijskiego i Konstancji – Müller 
U. 1996, s. 193–194, 198–207).

Termin „meble” pojawił się w Polsce dopiero 
w połowie XVIII w. (Bartkiewicz 1971, s. 23–24). 

Do tego czasu posługiwano się określeniem „sprzęt”, 
podkreślając tym samym funkcję podstawową – 
użytkową (por. Sienicki 1962, s. 17). Obecność mebli 
w domach wrocławian potwierdzają źródła pisane. W 
testamentach (Schultz 1871a), jak również w spisach 
zastawów długów i mienia żydowskiego (Goliński 
2006) wymieniane są meble, które można podzielić 
na trzy podstawowe grupy – sprzęty do przechowy-
wania (laden, schreyne, almareyen, elmir-chein, ka-
sin, buchssen, meste, schkatil); wykorzystywane pod-
czas posiłków i pracy (tyche, sedil, bencke) oraz do 
wypoczynku (bette, spanbette). Niestety opisy, które 
najczęściej ograniczały się do określenia liczby sprzę-
tów lub miejsca ich usytuowania, uniemożliwiają od-
tworzenie dokładnej formy użytkowanych sprzętów. 
Obecność zróżnicowanych pod względem konstruk-

cji czy dekoracji mebli w późnośredniowiecznych 
wnętrzach doskonale ukazuje ówczesna ikonografia. 
Sceny biblijne wkomponowane we wnętrza domów 
przedstawicieli różnych stanów społecznych prezen-
tują wygląd mebli, często wielofunkcyjnych. Rozwa-
żania na temat funkcji mebli i ich znaczenia we wnę-
trzu mieszkalnym na przestrzeni wieków porusza 
m.in. Janusz Krawczyk (2006).

a. Fragmenty mebli

Podczas badań na placu Nowy Targ we Wrocła-
wiu pozyskano trzy zabytki, które zinterpretowano 
jako niewielkie elementy dekoracyjne mebli (aneks 
V.2.1; ryc. 170).

Zabytek o nr. inw. 1979/11 nie cechuje się wyso-
ką jakością wykonania. Ma formę struganej deseczki, 
zachowanej w pełnej formie na długość 21,7 cm i sze-
rokość 5,3 cm. Oba jej końce są lekko ścięte, można 
więc przypuszczać, iż była ona mocowana na zasadzie 
klina, tworząc tym samym dekorację na ażurowej 
ścianie mebla. Walor zdobniczy podkreślają zwężają-
ce się symetrycznie krawędzie, które wycięto w części 
środkowej w formę „kokardki” z wypustką.

Dwa pozostałe, toczone (?) zabytki to ralki z wy-
profilowanymi trzema zgrubieniami (w wypadku eg-
zemplarza nr inw. 895/11 fragmentarycznie zachowa-
ne są tylko dwa). Wyodrębnione zakończenia – kliny 
o niewielkiej średnicy wielkości 1,1 cm – służyły do 
ich zamocowania w konstrukcji mebla. Jeden z zabyt-
ków został pozyskany z nawarstwień datowanych na 
koniec XIII – początek XIV w., drugi natomiast na 
2. poł. XIV – początek XV w. Zabytki o analogicz-
nej formie znane są z badań na Ostrówku w Opolu 
(Rehorowski 1955, s. 128–129, ryc. 6), jak również 
z Greifswaldu (Enzenberger 2007, s. 107, ryc. 51.15, 
s. 111, ryc. 55.16).

2. Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych
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b. Okucia mebli

Elementem dekoracyjnym i często jednocześnie 
użytkowym mebli były także wyroby kowalstwa arty-
stycznego, czyli mocowane na nich okucia. Wydzie-
lenie zabytków, które zdobiły ściany skrzyń, kasetek 
czy szaf, jest często utrudnione ze względu na ich 
fragmentaryczny stan zachowania. (por. m.in. Haisig 
1962; Szczecińska 1998, s. 242–243, ryc. 3 e; Kon-
czewska, Konczewski 2004, s. 136, ryc. 32 b; Ottaway, 
Rogers 2002, s. 2837–2848; Trawicka 2010, s. 95–96).

Spośród materiału z badań placu Nowy Targ wy-
dzielono grupę 13 żelaznych zabytków, datowanych 
od początków XIII w. do czasów nowożytnych, które 
zinterpretowano jako okucia mebli (aneks V.2.2).

Najmłodsze egzemplarze (aneks V.2.2: 9784/11; 
ryc. 171) – nowożytne, zakończone lilijką z jednej 
strony oraz blaszką z otworami do przynitowania 
z drugiej – nie odbiegają stylem od okuć późnośre-
dniowiecznych. Przy jednym z okuć zakończonych 
lilią, z placu Nowy Targ, zachował się także fragment 
zawiasu. Omawiane zabytki nie należą do masywnych 
(długość 14,5 oraz 10,2 cm), można więc przypusz-
czać, iż stanowiły element dekoracyjny niewielkiej 
kasetki (?). Na kształt lilii zostało także wymodelowa-
ne zakończenie żelaznego, cynowanego okucia o nr. 
inw. 4234/11, pozyskane z nawarstwień XIII-wiecz-
nych (ryc. 171). Jest to egzemplarz o niewielkich 
rozmiarach (zachowany na długość 5,15 i szerokość 
2,6 cm), z otworem oraz widocznym in situ nitem 
w dekoracyjnym zakończeniu. Lilia heraldyczna była 
częstym motywem XIV-wiecznych okuć drzwiowych 
(Samek 2000, s. 55). Równie często dekorowano nią 
meble. Reprezentacyjne przykłady znane są m.in. 
z Wrocławia – almaria kanonika Paszkowicza (Orna-
menta Silesiae 2000, s. 87), jak również z terenu Nie-
miec oraz Danii – skrzynie (Windisch-Graetz 1982, 
s. 195.106, 201.121). Ściany mebli późnośrednio-
wiecznych okuwano także innymi motywami floral-
nymi. Okucia w postaci pojedynczych rozet znane są 
m.in. z XIV-wiecznej skrzyni z Brzegu (Haisig 1962, 
s. 112; Ornamenta Silesiae 2000, s. 79, nr 42; Samek 
2000). Ośmiopłatkowa rozeta została także pozyska-
na podczas badań Wyspy Spichrzów w Gdańsku (Tra-
wicka 2010, s. 96).

Z analizowanego zbioru swoją formą wyróżniają 
się kolejne dwa okucia. Są to taśmy z wydzielonymi 
owalnymi tarczkami (aneks V.2.2: 3253/11; 10307/11; 
ryc. 171). Na charakterystycznych poszerzeniach wi-
doczne są otwory po mocowaniu, a także zachowane in 
situ nity. Analogiczne dekoracje mebli, przypuszczal-
nie kasetek lub skrzyń, pojawiły się również w Londy-
nie (Egan 2010, s. 70, ryc. 48.141, s. 77–78, ryc. 54.194).

Ryc. 170. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fragmenty dekoracyjne mebli. Fot. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 170. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Decorative furniture fragments. 

Phot. K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 171. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Okucia mebli (nr inw. 688/11, 9784/11, 4234/11). 
Fot. B. Miazga, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 171. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Furniture mountings, inv. no. 688/11, 9784/11, 4234/11. 
Phot. B. Miazga, K. Wieczorek-Kańczura

V. Dom i jego wyposażenie

10307/11

10307/11
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W kolejnej grupie okuć znajdują się zabytki zło-
żone z prostej taśmy o rozdwojonym zakończeniu w 
formie wywiniętych na zewnątrz wąsów (aneks V.2.2: 
poz. 4–9; ryc. 171). Egzemplarze o analogicznej for-
mie znane są z badań na terenie Anglii (Ottaway, Ro-
gers 2002, s. 2838–2389, ryc. 1416.12321, 12323), a 
także z zachowanych do dziś, okutych mebli z Francji, 
Szwajcarii, Niemiec (Hinz 1962, ryc. 34, 66, 68; Win-
disch-Graetz 1982, s. 174.65, 187.92). Na listwie jed-
nego z egzemplarzy (nr inw. 6224/11) dodatkowym 
elementem dekoracyjnym była także okrągła blasz-
ka, przez którą przechodził mocujący nit. Powyższe 
okucie pojawiło się w granicach słabo zachowanych 
reliktów budynku, wzniesionego przypuszczalnie w 
konstrukcji plecionkowej (js. 288). Towarzyszyły mu 
fragmenty trzech innych okuć (aneks V.2.2: poz. 4–6). 

3. Oświetlenie

Do oświetlenia pomieszczeń wrocławskich do-
mów wykorzystywano powszechne w średniowie-
czu źródła sztucznego światła42, jak szczapki drew-
na, wosk oraz oleje roślinne i tłuszcze pochodzenia 
zwięczęcego – łój, tran. Artefakty, które można bez-
pośrednio łączyć z oświetleniem wnętrz, nie wystę-
pują powszechnie w inwentarzach z badań miast 
średniowiecznego Śląska (por. Wachowski, Marek 
2013, s. 205). Więcej materiałów znanych jest ze stre-
fy hanzeatyckiej – Elbląga (por. Nawrolska 2014, s. 
101–103; Marcinkowski 2007, s. 274) i Gdańska (por. 
Bednarz 2015). Częściej mamy natomiast do czynie-
nia z zachowanymi w kościelnych skarbcach lichta-
rzami i kandelabrami. Badania prowadzone w latach 
2010–2012 na placu Nowy Targ powiększyły znany 
do tej pory inwentarz zabytków wykorzystywanych 
do oświetlania wrocławskich domów. Odnalezione 

zostały nie tylko fragmenty nadpalonych łuczyw, ale 
również urządzenia pozwalające na zamocowanie 
źródła światła – świecaki, kaganki oraz świeczniki.

a. Łuczywa

Łuczywa są uważane za najtańszą formę oświetla-
nia pomieszczeń, która była wykorzystywana jeszcze 
w wieku XIX. Przyjmowały one formę czworobocz-
nych, trójkątnych, a także owalnych w przekroju 
szczapek drewna, zwykle o wysokiej zawartości ży-
wicy, zapewniającej jaśniejszy, dłużej palący się pło-
mień, generującej jednak więcej dymu (por. Hołubiec 
1990, s. 18; Firszt 2000, s. 84). Łuczywa mogły być 
wykorzystywane nie tylko jako samodzielne źródła 
sztucznego światła, ale również do zapalania kolej-
nych świec. Tak można tłumaczyć ich obecność w 
pobliżu ołtarza na obrazie Wejście Marii do świątyni 
(ryc. 172 a).42  Rozwój oświetlenia na przestrzeni dziejów przybliżają publi-

kacje m.in.: F.W. Robinsa (1970), J. Hołubca (1990) oraz 
K.R. Domsa (1999). Sposoby oświetlania stosowane przez 
mieszkańców średniowiecznych miast Śląska zarysował na-
tomiast w artykule z 2000 r. S. Firszt. Liczne średniowieczne 
materiały z terenu Anglii zostały zanalizowane w publikacji 
G. Egana (2010).

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czy-
nienia z dekoracją wyłącznie jednej skrzyni.

Pozostałe zabytki to fragmenty prostych żela-
znych taśm z otworami po mocowaniu (aneks V.2.2: 
897/11; 2103/11; ryc. 171). W przypadku o nr. inw. 
2103/11 okucia zachowały się in situ, przybite do ka-
wałka drewna (12,5 × 11,5 cm). Są nimi fragmenty 
trójkątnej oraz prostokątnej taśmy ze szczątkowym 
zawiasem. Brak jednak podstaw do stwierdzenia, czy 
mamy do czynienia z reliktem okutej skrzyni, drzwi 
czy okiennicy (por. zachowane fragmenty okiennic 
z Lubeki (Mührenberg, Falk 2001, s. 23) oraz Yorku 
(Ottaway, Rogers 2002, s. 2834, ryc. 1415).

Katarzyna Wieczorek-Kańczura

Oświetlenie
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Ryc. 172. a – wejście Marii do świątyni, 1440–1450, za: http://tarvos.imareal.oeaw.ac.at/server/images/7001173.JPG 
[dostęp: 23.01.2015 r.]; b – świecak z okapnikiem, miniatura, Włochy, 1390–1400, za: Bartlett 2002, s. 164, ryc. 1

Fig. 172. a – Presentation of Mary in the Temple 1440-1450, source: http://tarvos.imareal.oeaw.ac.at/server/images/7001173.
JPG [access: 23.01.2015]; b – capped candlestick with a drip; miniature, Italy, 1390–1400, after: Bartlett 2002, p. 164, Fig. 1

a

b
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Ryc. 173. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Łuczywa. Fot. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 173. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Torches. Phot. K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 174. Taśmy regulacyjne: a – trzymadło do łuczyw 
z wykorzystaniem regulatora, za: Robins 1970, tabl. IIIa; 

b – Saarbrücken, kaganek z regulatorem, 
za: http://www.bildindex.de [dostęp: 04.01.2015 r.]

Fig. 174. Adjusting bands: a – torch holder with adjuster, 
after: Robins 1970, plate IIIa; b – Saarbrücken: lamp with 

adjuster., source: http://www.bildindex.de,
 [access: 04.01.2015] 

Łuczywa są często pozyskiwane podczas badań 
miast wczesno- oraz późnośredniowiecznych (por. 
m.in. Wysocka 2001, s. 159–160; Konczewska 2010e, 
s. 264, tam dalsza literatura). Na placu Nowy Targ 
zinwentaryzowano 30 łuczyw (aneks V.3.1; ryc. 173), 
z czego na 6 osmolenia zachowały się na obu koń-
cach. Ślady użytkowania uniemożliwiają rekonstruk-
cję pierwotnej długości szczapek (długość zachowana 
waha się pomiędzy 6,8 a 23,8 cm). Dwa łuczywa bez 
widocznych śladów osmolenia nie należą do szcze-
gólnie długich (8,6 oraz 13,1 cm). Mając na uwadze 
ich prymitywny charakter i łatwość produkcji, należy 
przyjąć, że rozmiary łuczyw były z pewnością zróż-
nicowane. W przypadku egzemplarzy jednostronnie 
palonych nie zaobserwowano śladów zaostrzania lub 
docinania, które umożliwiłyby łatwiejsze zamocowa-
nie palącej się szczapki w ścianie lub trzymadle (por. 
ryc. 174 a). Łuczywa na całej długości zachowują swój 
czworoboczny lub trójkątny przekrój. Spośród pozy-
skanych zabytków 10% datować można na koniec XII 
– początek XIII w. Ponad połowa została odnaleziona 
w nawarstwieniach z XIII w., a pozostałe datowane są 
na schyłek XIII i na XIV w.

Kumulacja materiału jest możliwa do zaobser-
wowania na arze 24 (ćw. C, js. 22/11), 31 (ćw. C, js. 
16) oraz 93 (ćw. D, js. 49). Z pierwszego pozyskano 
4 łuczywa, z dwóch pozostałych po 5 szczapek. Na 
powyższych arach nie wystąpiły jednak ślady zabu-
dowań mieszkalnych.

b. Świecaki

W polskiej literaturze przedmiotu żelazne pręty 
z wyklepaną owalną tulejką określane są terminem 
„świecak” (por. m.in. Rębkowski 1996, s. 234; Firszt 
2000, s. 86; Wachowski 2010a, s. 264; Janowski 2011, 
s. 199). Ich funkcja jest łączona z podtrzymywaniem 
łuczyw43. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 

43  Z. Polak przywołuje obecność takich zabytków także na 
Rusi (Polak 1996, s. 234). Do podtrzymywania łuczyw uży-
wano świecaków o zróżnicowanych formach, m.in. nie-
wielkich kleszczy (por. Moszyński 1929, s. 586–589; Robins 
1970, s. 12, tabl. III a, I,b; Hołubiec 1990, s. 19–20).
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44  Analogiczne zabytki z terenu Anglii opisywane są właśnie 
jako świeczniki (Egan 2010, s. 142–144). Taką funkcję przy-
pisywali tej formie zabytków także badacze rosyjscy (Po-
lak 1996, s. 234, tam dalsza literatura). S. Bednarz również 
przyporządkowuje gdańskie egzemplarze do grupy świecz-
ników (2015, s. 26–27). W opinii autorki niniejszej analizy 
nie można jednak całkowicie wykluczyć użytkowania ana-
lizowanego typu zabytków do mocowania zarówno świec, 
jak i łuczyw.

45  Informacja dzięki uprzejmości dr inż. Beaty Miazgi oraz 
mgr Magdaleny Konczewskiej z Pracowni Archeometrii             
i Konserwacji Zabytków Archeologicznych IA UWr. 

46   Zabytek elbląski, datowany na przełom XIII i XIV w., zo-
stał błędnie opisany jako żelazny kaganek (por. Fonferek et 
al. 2012, s. 88, ryc. 113).

Oświetlenie

świecaki (aneks V.3.2: 3437/11; 2860/11) datowane są 
na XIV – 1. poł. XV w. Jeden z egzemplarzy pozyska-
no z nawarstwień nowożytnych (aneks V.3.2: 368/10). 
W pojedynczym przypadku (ryc. 175: 338/11) do-
kładniejsze określenie chronologii nie jest możliwe. 
Analogiczne świecaki z kolcem zagiętym pod kątem 
prostym znane są m.in. z badań na terenie Yorku (Ot-
taway, Rogers 2002, s. 2855–2856), Londynu (por. 
Egan 2010, s. 143) oraz Gdańska (por. Bednarz 2015).

Ostatni typ świecaków charakteryzuje się formą 
złożoną. Egzemplarze wrocławskie zostały pozyskane 
z nawarstwień datowanych na XIV – początek XV w. 
Składają się z zamocowanej w czworoboczny okapnik 
tulejki oraz dołączonego od spodu, poprzecznie zamo-
cowanego kolca. Zabytek o nr. inw. 9039/11 zachował 
się w całości (por. ryc. 175). W przypadku świecaka 
o nr. inw. 105/10 pozostała jedynie tulejka z okapni-
kiem (por. ryc. 175). Ścianki tulejek były cienko roz-
klepywane (0,05–0,2 cm). Stykając się ze sobą, tworzy-
ły tulejkę o owalnym przekroju o średnicy ok. 2 cm. 
Pośród materiału z badań rozpoznane zostały także 
dwa okapniki z wybitymi okrągłymi otworami, przez 
które przechodził kolec tulejki (aneks V.3.2: 9040/11; 
3044/11). Okapniki zapobiegały zaprószeniu ognia 
np. podczas okrzesywania łuczyw47, ale w przypadku 
świec chroniły również przed skapującym woskiem 
lub łojem. Poprzeczne kolce umożliwiały natomiast 
stabilne mocowanie świecaków w ścianach oświetla-
nych pomieszczeń. Z terenu Polski znane są wyłącznie 
dwa analogiczne zabytki, oba z terenu gdańskiej Wy-
spy Spichrzów (por. Bednarz 2015). Jeden z egzempla-
rzy wyróżnia się obecnością drugiej tulejki przymoco-
wanej do okapnika. Analogie do opisanych świecaków 
o złożonej formie znane są również z badań na terenie 
Londynu (Egan 2010, s. 144, ryc. 110).

47   Dzięki okrzesywaniu palące się łuczywo dawało jaśniejszy 
płomień (por. Hołubiec 1990, s. 19–20).

niektóre z odnajdywanych podczas badań świecaków 
mogły także pełnić funkcję ściennych świeczników44. 
W przypadku materiałów wrocławskich do takich 
wniosków skłania m.in. owalny przekrój tulejek, 
którego wymiary wahają się ok. 2 cm, oraz średnia 
szerokość zachowanych łuczyw (ok. 1 cm), unie-
możliwiająca stabilne, a tym samym bezpieczne zamo-
cowanie palących się szczapek drewna. Wykorzystanie 
świecaków do podtrzymywania świec potwierdza tak-
że pozostałość wosku lub łoju w tulejce jednego z nich 
(ryc. 175: 3437/11)45. Średniowieczna ikonografia po-
zwala na potwierdzenie stawianych tez – zarówno spo-
sobu mocowania świecaków w licu ścian, jak i umiesz-
czania w ich tulejach cienkich świec (por. ryc. 172 b).

Pojedynczym znaleziskiem, o najstarszej w pozy-
skanym zbiorze chronologii (1. poł. XIII – lata 60. XIII 
w.), jest świecak z kolcem wyprowadzonym z tulei pio-
nowo (aneks V.3.2: 8275/11). Analogiczne zabytki są 
znane z badań we Wrocławiu przy ul. Szewskiej (Wa-
chowski 2010a, s. 264) oraz z miast strefy hanzeatyc-
kiej – z Kołobrzegu (Rębkowski 1996, s. 234), Gdańska 
(Trawicka 2010, s. 103–104) oraz Elbląga46 (Fonferek et 
al. 2012, s. 88, ryc. 113). W pomorskim Trzebawiu wy-
stąpił natomiast egzemplarz z pionowym kolcem oraz 
dwiema tulejami (Janowski 2011, s. 199).

Drugi typ świecaków wyróżnia kolec wyprowa-
dzony z tulei pod kątem prostym. Pojedynczy zabytek 
pozyskano z nawarstwień datowanych na koniec XIII 
– początek XIV w. (ryc. 175: 3846/11). Kolejne dwa 
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Ryc. 175. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Świecaki. Fot. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 175. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Capped candlesticks. Phot. K. Wieczorek-Kańczura

338/11
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c. Świeczniki

Podczas badań na placu Nowy Targ nie zostały od-
nalezione fragmenty świec woskowych lub łojowych48. 
Pozyskano natomiast cztery świeczniki: drewniany, ce-
ramiczny, żelazny oraz odlany ze stopu miedzi (aneks 
V.3.3; ryc. 176 a, c–e). Odnaleziony w nawarstwieniach 
XIII-wiecznych wrocławski egzemplarz drewniany 
(ryc. 176 d) ma niewysoką (5,2 cm), owalną formę 
o przekroju 9,1 × 8,2 cm. Wewnętrzne zagłębienie 
mimo śladów osmolenia mogło być jednak zbyt płyt-
kie i szerokie do stabilnego umocowania w nim świe-
cy. Zabytek ceramiczny, zachowany fragmentarycznie 
(ryc. 176 c), wypalony został w atmosferze redukcyj-
nej. Na siwym czerepie widoczne są ślady ornamentów 
wykonanych za pomocą radełka. Zachowany fragment 
można rekonstruować jako formę szerokiej, kubecz-
kowatej tulei, przechodzącej bezpośrednio w pustą 
w środku, niską nóżkę. Taka forma świecznika – 
z przechodzącym na przestrzał otworem – umożli-
wiała łatwiejsze usunięcie z niego resztek wypalonej 
świecy (por. Doms 1999). Średniowieczne świeczniki 
wykonywano najczęściej w formie wąskich tulei lub 
kolców, dlatego wyżej opisane egzemplarze, dla któ-
rych brak, jak na razie, analogii, nie mogą być pewnie 
identyfikowane.

Świeczniki w formie kolców mocowanych bezpo-
średnio w licu ściany reprezentowane są pośród mate-
riałów z placu Nowy Targ we Wrocławiu przez jeden 
egzemplarz. Omawiany typ zabytków powstawał po-
przez skucie trzech elementów: właściwego kolca, na 
którym osadzano świecę, oraz dwóch ramion o zwinię-
tych końcach, których funkcją było zapewnienie sta-
bilności zamocowanej na kolcu świecy (Ottaway, Ro-
gers 2002, s. 2856). Wrocławski świecznik (ryc. 176 e),
 pozyskany z nawarstwień datowanych na 2. poł. XIV 
– początek XV w., wyróżniają: odmienny kształt ra-
mion ustawionych w stosunku do kolca pod kątem ok. 
70° oraz sposób ich zakończenia – rozdwojenie skute 
w formę obręczy. W przypadku znanych analogii z te-

renu Wysp Brytyjskich – Londynu (Egan 2010, s. 140–
141) czy też Yorku (Ottaway, Rogers 2002, s. 2856) 
– ramiona zakończone były równolegle zawiniętą wo-
lutą o niewielkim przekroju, uniemożliwiającą zamo-
cowanie dodatkowego źródła światła. Przypuszczalnie 
obręcze wrocławskiego świecznika, o średnicy 1,9 cm, 
mogły być wykonane właśnie w wyżej wymienionym 
celu, nawiązując tym samym do form, w których obok 
środkowego kolca służącego do zamocowania świecy 
znajdowały się ramiona wyklepane w owalne tulejki 
przeznaczone prawdopodobnie do podtrzymywania 
łuczyw lub dodatkowych świec (por. świecaki). Oma-
wiany typ zabytku mocowanego do lica ściany znany 
jest m.in. z Rostocku – egzemplarz datowany na 2. poł. 
XIII w. (Schäfer 2005, s. 345–346, Abb. 7).

Najbardziej okazałym zabytkiem wiązanym               
z oświetleniem wnętrz jest świecznik odlany ze stopu 
miedzi (ryc. 176 a). Został on odnaleziony podczas eks-
ploracji budynku mieszkalnego z XIII - w. (js. 322). Jest 
to egzemplarz z kolcem zamocowanym na ołowianym 
rdzeniu, objętym przez okapnik (o średnicy 8,9 cm)
przechodzący w trzon, z środkowym nodusem oraz 
z ozdobną okrągłą podstawą (średnica 9,3 cm) od 
której wyprowadzone są trzy lwie łapy49. Wysoki ko-
lec, o długości 8 cm, umożliwiał stabilne umocowanie 
na nim świecy. Najbliższą pod względem formy oraz 
chronologii analogią jest XIII–wieczny egzemplarz                           
z Dolnej Saksonii (ryc. 176 b). Wrocławski egzemplarz 
został wykonany w późnoromańskiej stylistyce.

W literaturze przedmiotu podnosi się niekie-
dy kwestię przeznaczenia świeczników w typie kolca 
(prickets) do świec droższych – woskowych, a świecz-
ników z tulejką lub kubeczkiem (socket, cupp) do tań-
szych zamienników – wykonanych z łoju (por. Egan 
2010, s. 134; Varhaeghe 1994, s. 170). Warto nadmie-
nić, iż w średniowieczu użytkowano także świeczniki, 
których kolce oraz tulejki współwystępują ze sobą. 
Taki typ zabytków znany jest np. z Hamburga (Hasse 

Oświetlenie

48   Jedynym śladem ich obecności są pozostałości wosku lub 
łoju w tulejce jednego ze świecaków.

49   Dekorowanie świeczników za pomocą nóżek stylizowanych 
na lwy bądź lwie łapy nie było zjawiskiem rzadkim, por. 
stylistykę świeczników łączonych z warsztatami toruńskimi 
(Samek 2000, s. 249).
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1979, s. 47, ryc. 37, s. 76), Londynu (Egan 2010, s. 136–
137), Elbląga (Fonferek et al. 2012, s. 89, ryc. 114), jak 
również ze średniowiecznej ikonografii, m.in. z obrazu 
malarza z pracowni Wilhelma Kalteysena Madonna 
w komnacie50 z ok. 1450 r. Należy zwrócić uwagę, iż 
większość zachowanych do dziś egzemplarzy z kol-
cem pochodzi z wnętrz kościelnych. W pomieszcze-
niach świeckich, od XIV w., częściej użytkowaną for-
mą były świeczniki kubeczkowate (por. Robins 1970, 
s. 26; Egan 2010, s. 133). Obecność w mieszczańskich 
domach lichtarzy – świeczników na jedną świecę – po-
twierdzają źródła pisane. W testamentach i spisach in-
wentarzy wrocławskich, a także świdnickich pojawiają 
się terminy „lewchter”, „leuchter” (Schultz 1871a, szp. 
78, nr 94; szp. 80, nr 109). W użytku domowym były 
również egzemplarze wiszące – „messing hengelew-
chte” (Goliński 2006, s. 190, nr 473).

d. Kaganki

Kaganki to otwarte naczynia wypełniane olejem 
roślinnym lub tłuszczem zwierzęcym, w którym za-
nurzano knot. Uchwyty umożliwiały ich przenoszenie, 
nasadzenie na kij lub częściej zawieszanie pod sufitem. 
Wykonywano je ze zróżnicowanych surowców – ce-
ramiki, szkła, żelaza czy metali kolorowych, a nawet 
kamienia51. Egzemplarze szklane przyjmowały zwykle 
formę lejkowatą. Rozdrobniony materiał uniemoż-
liwia jednak rozpoznanie pośród fragmentów szkła 
z placu Nowy Targ lamp, które znane są z badań w Ny-
sie (Krawczyk, Romiński 1999, s. 150). Mają one swoje 
analogie w średniowiecznej ikonografii, także śląskiej.

Wykorzystywane do oświetlania wnętrz kagan-
ki ceramiczne przyjmowały zróżnicowane kształty. 
Tłuszczem wypełniano miseczki z uformowanym 
dziobkiem do osadzenia knota. Wykonywano zarów-
no egzemplarze proste, jak i z uchwytem lub otworem. 
Ikonografia oraz nasilone występowania w rejonach 

złóż naturalnych pozwalają jednak traktować cera-
miczne kaganki z otworem wykonanym w obrębie 
czarki jako jeden z elementów wyposażenia średnio-
wiecznych górników (Schwabenicky 2011). Egzem-
plarze ceramiczne w formie miseczek znane są m.in. 
z badań w Elblągu (Marcinkowski 2006, s. 280, 
ryc. 9.4), w Krakowie na Wawelu (Kraków 2006, 
s. 480–481), Nysie (Krawczyk, Romiński 1997, s. 103, 
ryc. 5 o, s. 107) oraz we Wrocławiu na ul. Białoskórni-
czej (Bilińska 2002, s. 346–347, ryc. 3 g) i na ul. Wię-
ziennej (Niegoda 1999a, s. 175, ryc. 29 g–k). Kagan-
ki w formie prostej miseczki, a także z dodatkowym 
otworem wykonanym w obrębie czarki wystąpiły także 
pośród nawarstwień zamku Szczerba w Gniewoszowie 
na Dolnym Śląsku (Francke 1999, s. 492, ryc. 6). We 
wnętrzach, pod sklepieniami, zawieszano także formy 
lejkowate, analogiczne do egzemplarzy szklanych (por. 
m.in. Egan 2010, s. 127–128). Z terenów Niemiec zna-
ne są także kaganki składające się z dwóch umieszczo-
nych w sobie czarek z nóżką (por. m.in. Schäfer 2005, 
s. 343), jak również rozbudowane lampy w formie na-
czynia z tulejkami52 (por. Heyne 1899, s. 283).

Podczas badań na placu Nowy Targ pozyskano ka-
ganek wypalony w atmosferze redukcyjnej (ryc. 177: 
852/11). Zachował się wyłącznie fragment płytkiej 
miseczki z uchwytem. Średnica kaganka wynosiła ok. 
11 cm, wysokość natomiast 2,9 cm. Z uwagi na niewiel-
ką średnicę otworu, jaki został wykonany w uchwycie, 
trudno stwierdzić, jaką mógł on pełnić funkcję.

Kaganki metalowe o przekrojach owalnych lub 
czworobocznych były znacznie płytsze53, niekiedy 
z dodatkowo wyciągniętym dziobkiem. Badania na 
placu Nowy Targ wzbogaciły wrocławski inwentarz 
o sześć kaganków, a także elementy do ich podwie-

50   Obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
51 Przypuszczalny kaganek wykonany z bloku piaskowca 

z trzema otworami został odnaleziony podczas badań zam-
ku Szczerba w Gniewoszowie (Francke 1993, s. 363, ryc. 2e)

52    Być może wtórnie wykorzystanego lavabokessel (?).
53    Na terenach nadmorskich F.W. Robins wydziela tzw. typ 

crusie, powszechny jeszcze w czasach nowożytnych. Lampy 
te charakteryzowały się łódkowatym kształtem – wysokimi, 
pionowymi ściankami, mocno wyciągniętym dziobkiem 
oraz dodatkowym okapnikiem. Wypełniano je najczęściej 
olejami rybnymi, trudniej dostępnymi na terenach lądo-
wych, gdzie przeważał mniej płynny łój, co według badacza 
należy wiązać z bardziej powszechną płytszą formą kagan-
ków (Robins 1970, s. 93–97).
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szania (zębate taśmy – regulatory – oraz pręty z ha-
czykowatym zakończeniem). Chronologia wszystkich 
egzemplarzy waha się pomiędzy początkiem XIII a po-
czątkiem XIV w.

Wszystkie pozyskane podczas badań na placu 
Nowy Targ kaganki metalowe zostały wykute z żelaza. 
W przypadku jednego z zabytków (ryc. 177: 264/11) 
zachowała się jedynie połowa miseczki. Można wnio-
skować, iż jego pierwotna forma była analogiczna do 
zachowanych w całości, dwóch pozostałych, czworo-
bocznych egzemplarzy (aneks V.3.4: 8660/11; 3875/11). 
Dwa zwężające się boki tworzyły lekki dziobek – na 
nim opierał się płonący knot. Z przeciwległego rogu 
wyprowadzony był uchwyt w formie wąskiej taśmy 
zakończonej haczykiem. Długość boków egzemplarza 
o najlepszym stanie zachowania wynosi 8,9 cm. Nie 
były to lampy głębokie – wysokość ścianek równa się 
1,6 cm. Równie płytkie są kaganki o owalnej miseczce 
(ryc. 177: 7334/11; 7553/11; 6059/11) o średnicy wa-
hającej się pomiędzy 11,3 a 12,5 cm.

Do zawieszania kaganków wykorzystywano żela-
zne pręty lub zębate sztabki, z którymi były łączone 
poprzez wykorzystanie krótkich trzpieni, zaklepanych 
na jednym końcu, a wygiętych w haczyk na drugim 
(por. ryc. 174 b). Przy dwóch lampach zachowały się 
przymocowane do nich pręty – tordowany (jedynie 
we fragmencie) oraz o przekroju czworobocznym, za-
kończony masywnym hakiem (o długości 22,7 cm). 
Podczas badań osobno pozyskany został egzemplarz 
tordowany (o długości 19,9 cm) z haczykami na obu 
końcach, o funkcji zapewne analogicznej do powyż-
szych. Śladem użytkowania kolejnego kaganka jest 
znalezisko trzpienia z zamocowanym do niego frag-
mentem tordowanego pręta (aneks V.3.4: 6314/11). 
Pręty umożliwiały zawieszanie lamp wyłącznie na 
jednej wysokości. Większe możliwości kontrolowa-
nia zasięgu oświetlenia, poprzez regulację wysokości 
podwieszenia kaganka, dawały żelazne zębate taśmy. 
Przy egzemplarzu o nr. inw. 7334/11 taśma zacho-
wała się fragmentarycznie, w dwóch częściach (dwa                          
i siedem zębów). Łączna długość obu fragmentów jest 
równa prawie 41 cm. Przy zabytku tym odnaleziono 

również czworoboczny w przekroju pręt zakończony 
haczykiem. Jego drugi koniec nie zachował się, można 
jednak przypuszczać, iż również był to element skła-
dowy mechanizmu regulującego wysokość kaganka 
(por. ryc. 177). Wrocławski egzemplarz nie ma jak do-
tąd publikowanych analogii z terenu Śląska czy Polski. 
W materiale z placu Nowy Targ pojawił się także frag-
ment taśmy regulacyjnej z zachowanymi dwoma zę-
bami (ryc. 177: 7362/11). Przykład analogicznego re-
gulatora, wykorzystanego jednak do podtrzymywania 
łuczyw, znany jest z muzealnych zbiorów węgierskich 
(por. ryc. 174 a).

Katarzyna Wieczorek-Kańczura

Oświetlenie
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Ryc. 176. Świeczniki: a – Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012, nr inw. 6912/11; b – Dolna Saksonia, XIII w., 
za: http://www.bildindex.de/bilder/MI01629c05a.jpg [dostęp: 03.01.2015 r.]; c – Wrocław, pl. Nowy Targ, nr inw. 5647/11; 

d – Wrocław, pl. Nowy Targ, nr inw. 9220/11; e – Wrocław, pl. Nowy Targ, nr inw. 224/10. Fot. a, c–e: K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 176. Candlesticks: a – Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012, inv. no. 6912/11; b – Lower Saxony, candlestick, 
13th century (source: http://www.bildindex.de/bilder/MI01629c05a.jpg, access: 03.01.2015); c – Wrocław: Nowy Targ square, 

inv. no. 5647/11; d – Wrocław, Nowy Targ square: inv. no. 9220/11; e – Wrocław, Nowy Targ square, inv. no. 224/10. 
Phot. K. Wieczorek-Kańczura (a, c-e)
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Ryc. 177. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Kaganki. Fot. nr inw. 852/11: J. Szajt; pozostałe: 
K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 177. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Lamps. Phot. K. Wieczorek-Kańczura
 (inv. no. 852/11 – phot. J. Szajt)
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a. Wyposażenie kuchni

Poziom specjalizacji wyposażenia kuchni był zwią-
zany z formą oraz charakterem obiektów mieszkalnych 
– świeckich, rezydencjonalnych, klasztornych, a nawet 
szpitalnych – jak również ze statusem społecznym ich 
mieszkańców i użytkowników. Formy pomieszczeń 
kuchennych, ich rozmiary oraz liczebność wyposaże-
nia były zatem zróżnicowane. Bezsporna identyfikacja 
przestrzeni kuchennej lub wydzielonego na ten cel po-
mieszczenia jest często utrudniona, a sama obecność 
reliktów urządzeń ogniowych, z uwagi na ich wie-
lofunkcyjny charakter, nie zawsze umożliwia potwier-
dzenie ich kuchennej funkcji.

W jednym z obiektów na placu Nowy Targ we Wro-
cławiu zarejestrowano relikty pieca w postaci przepa-
lonych cegieł, otoczaków oraz polepy, który w wyniku 
pożaru domu mieszkalnego runął z wyższej kondygna-
cji (js. 332). Trudno zatem z całą pewnością stwierdzić, 
czy mamy w tym przypadku do czynienia z reliktami 
pieca kuchennego, a tym samym usytuowanej na pię-
trze domu kuchni54. Badania nad domem w średnio-
wiecznym mieście wskazują, iż oddzielenie kuchni od 
pozostałych pomieszczeń jest fenomenem, który należy 
wiązać z rozwojem mieszczańskiej architektury (Piekal-
ski 2004c, s. 31). Wydzielone z przestrzeni domu kuch-
nie, zlokalizowane w sąsiedztwie pomieszczeń jadal-
nych, potwierdzono np. w Świdnicy pośród zabudowy 
datowanej na 2. poł. XIV w. (Chorowska, Lasota 2013, 
s. 204). W literaturze przedmiotu podnosi się również 
zagadnienie lokalizacji kuchni na zewnątrz właściwego 
domu mieszkalnego (por. Chorowska 1994, s. 65; ku-
chenna funkcja oficyny przy ul. Rzeźniczej 5 – Krzyw-

ka 2012, s. 160). Powyższa teza wymaga dalszych ana-
liz opartych na nowo pozyskiwanych wynikach badań    
archeologicznych oraz architektonicznych55. Należy bo- 
wiem zwrócić uwagę na utrudnioną funkcjonalność 
opisanego rozwiązania w odniesieniu do obiektów miej-
skich nierezydencjonalnych, jak również na postrze-
ganie przestrzeni kuchennej jako jednej z najważniej-
szych w życiu codziennym. Warto zaznaczyć, iż jeszcze 
w XVI w. w północnej strefie budownictwa europejskie-
go, wyróżniającej się halowym typem zabudowy miesz-
kalnej, termin „kuchnia” nie oznaczał wydzielonego po-
mieszczenia, lecz jedynie przestrzeń przeznaczoną do 
przygotowywania posiłków (Kaspar 1996, s. 72). Tym-
czasem już na przełomie XIII i XIV w. w południowo-za-
chodnich Niemczech wydzieloną kuchnię lokalizowano  
w sąsiedztwie „Stube”, wprowadzając urządzenia grzew-
czo-ogniowe ze wspólnym przewodem kominowym 
(Bedal 2007, s. 171; Spiong 2007, s. 28).

Znaczną część materiału archeologicznego z badań 
placu Nowy Targ we Wrocławiu można przyporząd-
kować do inwentarza wiązanego z wyposażeniem śre-
dniowiecznych pomieszczeń kuchennych56, a więc do 
tematyki, która nie cieszy się większym zainteresowa-
niem polskich badaczy. Wyjątkiem potwierdzającym tę 
regułę jest przyczynek Cezarego Buśki (2002) dotyczący 
kuchni wrocławian, w którym autor wstępnie zarysował 
temat, wykorzystując zarówno źródła archeologiczne, 
jak i pisane oraz ikonograficzne. Od czasu tej publikacji 
znacznie powiększyła się baza źródłowa, ale materiały 

54    We Wrocławiu relikty murowanych pieców o prawdopo-
dobnej funkcji kuchennej zarejestrowano także w jed-
nym z budynków zrębowych przy ul. Więziennej 11 (Ja-
worski 1999, s. 69), w dwóch obiektach mieszkalnych 
przy ul. Igielnej 8 (Piekalski 1995, s. 115) oraz na wyż-
szej kondygnacji XIV-wiecznego budynku przy ul. Igiel-
nej 14, którego pożar spowodował zapadnięcie urządze-
nia ogniowego (Jaworski 1999, s. 75).

55 Średniowieczna oraz nowożytna ikonografia wskazuje 
na lokalizację kuchni w sąsiedztwie pomieszczeń miesz-
kalnych lub na współdzielenie przedmiotowych funkcji.

56  Zdaniem S. Sienickiego kuchnie w budynkach mieszkal-
nych należy określać jako pomieszczenia, ponieważ         
w przeciwieństwie do wnętrz, spełniając swoją funkcję, 
nie dostarczają dodatkowo wrażeń estetycznych (Sienic-
ki 1962, s. 9). Teza badacza przy obecnym stanie badań 
domów mieszczan wrocławskich wydaje się bezpieczna 
i poprawna. Nie mamy bowiem możliwości stwierdzenia 
obecności dodatkowych form dekoracji architektonicz-
nej, rzeźbiarskiej czy malarskiej w pomieszczeniach ku-
chennych, a co więcej, nie mamy pewności co do lokali-
zacji kuchni samej w sobie.
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nie zostały dotąd opublikowane57. Podobny stan badań 
można odnotować w innych miastach Polski. Niekiedy 
w publikacjach można wprawdzie odnaleźć fragmenty 
bądź rozdziały traktujące o mieszczańskiej kuchni, ale 
niestety zagadnienie sprzętu kuchennego ustępuje miej-
sca kwestiom żywieniowym, analizom szczątków zwie-
rzęcych i roślinnych itp. (por. np. Fonferek et al. 2012). 
Występują także sytuacje odwrotne, kiedy w badaniach 
dotyczących konsumpcji żywnościowej oraz przepi-
sów średniowiecznej kuchni wykorzystywane są także 
źródła kultury materialnej (Dembińska 1999, s. 63–70; 
Adamson 2004, s. 55–81; Schulz 2011, s. 469–520). Za-
gadnienie średniowiecznej kuchni poruszyła w swoim 
artykule także A. Marciniak-Kajzer, poddając analizie 
przede wszystkim wykorzystywane w niej urządzenia 
ogniowe (2013). Samo wyposażenie zostało przez au-
torkę ograniczone jednak do ogólnych wzmianek (Mar-
ciniak-Kajzer 2013, s. 453–455). Materiał z placu Nowy 
Targ daje możliwość pełniejszej rekonstrukcji sprzętów 
wykorzystywanych w średniowiecznej kuchni. W ze-
branym inwentarzu pojawiają się jednak elementy wy-
posażenia, których nie można jednoznacznie przypo-
rządkować wyłącznie do prac kuchennych czy szeroko 
pojętej kultury stołu. Poniższej analizie zostały poddane 
sprzęty, których kuchenne przeznaczenie nie budzi wąt-
pliwości – wykorzystywane do przechowywania, maga-
zynowania i obróbki produktów spożywczych oraz do 
przygotowywania posiłków58. Inwentarz, który spełniał 
również funkcje stołowe, w tym naczynia ceramiczne, 
misy i talerze drewniane oraz noże, jest przedmiotem 
osobnego opracowania (por. rozdz. V.4 w tm tomie).

Przechowywanie i magazynowanie

Z placu Nowy Targ pozyskano 107 klepek oraz 
50 den, które zostały rozpoznane jako pozostałości du-
żych naczyń bednarskich, spełniających funkcje maga-
zynujące. Stratygraficznie datowane są na okresy: końca 
XII w. – od początku XIII do 2. poł. XIV w. – początku 
XV w. (aneksy V.4.a.1, V.4.a.2).

Wymiary pozyskane z 55 klepek o dobrym stanie 
zachowania pozwoliły stwierdzić, iż wysokość naczyń 
magazynujących wahała się od 10,1 do 78,5 cm59. Klep-
ki dużych naczyń bednarskich wykonano w większości 
w formie prostokąta lub trapezu o węższej krawędzi 
górnej (3,2–10,5 cm) niż dolnej (3,2–10,7 cm). Grubość 
klepek oscylowała między 0,7 a 1,8 cm. Analiza wąto-
rów wykazała obecność wycięć o przekroju szczelino-
watym, trapezowatym, prostokątnym, płytszym – kwa-
dratowym, półokrągłym oraz występującym najczęściej 
– trójkątnym. Umieszczano je na wysokości60 od 1,1 do 
4,3 cm, z czego najwięcej oscylowało między 2 a 3 cm. 
Dna do wątorów klepek dopasowywano poprzez dwu-
stronne ścinanie ich krawędzi. W dużych formach bed-
narskich rzadko występują charakterystyczne wyciosy 
na zewnętrznej powierzchni klepki, które ograniczały 
zsuwanie się obręczy. Klepki naczyń magazynujących 
były łączone obręczami metalowymi i drewnianymi. 
W pozyskanym materiale zaobserwowano stosowanie 
od 1 do 6 obręczy. Ich obecność stwierdzana jest głów-
nie na podstawie negatywów na powierzchni klepki. 
Stan zachowania klepek nie zawsze umożliwia zaob-
serwowanie przebarwień, dlatego liczba łączeń w nie-
których egzemplarzach mogła być większa. Uszkodze-
nia, jakie zaobserwowano na 52 zabytkach, to przede 
wszystkim pęknięcia wzdłuż spoin, w przypadku be-
czek również poprzeczne. Defekty niektórych egzem-
plarzy mogą być wynikiem użytkowania, a charakte-
ru odpadkowego nabrały w wyniku naprawy naczyń 

57  Poniższe opracowanie stanowi część pracy magisterskiej 
pt. Wyposażenie kuchni późnośredniowiecznych miesz-
czan – na podstawie materiałów z badań placu Nowy Targ 
we Wrocławiu (2010–2013), napisanej przez autorkę pod 
opieką naukową prof. dr. hab. Krzysztofa Wachowskiego. 
W pracy tej wykorzystywano także źródła pisane oraz 
ikonograficzne, które dostarczają przykładów wyposa-
żenia kuchennego niemającego dotąd potwierdzenia                          
w materiałach archeologicznych. Do wglądu w archiwum 
IA UWr.

58  Zabytki kamienne z placu Nowy Targ, w tym żarna oraz 
fragment moździerza, są przedmiotem osobnego opra-
cowania autorstwa dr E. Lisowskiej (zob. rozdz. XVIII.1       
w tomie drugim).

59 Wymiary zabytków drewnianych mogą różnić się od 
rzeczywistych w związku z czynnikami postdepozycyj-
nymi oraz zabiegami konserwatorskimi.

60  Wysokości w klepkach dwuwątorowych namierzane od 
krawędzi górnej oraz dolnej.
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i wymiany pojedynczych klepek. W przypadku dużych 
form bednarskich reperacje mogły być o wiele częstsze 
(Konczewska 2010f, s. 295).

Szczelność naczyń, których funkcją było przecho-
wywanie produktów zarówno stałych, sypkich, jak 
i płynnych, była szczególnie ważna. Po wewnętrznej 
stronie klepek na całej bądź na ¾ wysokości występują 
ciemne odbarwienia po lepiszczu lub zawartości orga-
nicznej (?). Ciemna substancja uszczelniająca, zapewne 
smoła drzewna, obecna na innych naczyniach z Wroc- 
ławia (zob. Wysocka 2001, s. 148; Konczewska 2010f, 
s. 294), była nakładana także poniżej wątoru. Analizo-
wany zbiór zabytków drewnianych nie został poddany 
analizom gatunkowym. Nie można zatem ustosunko-
wać się do wyników wcześniejszych ustaleń, z których 
wynika, iż rzemieślnicy wrocławscy preferowali wyko-
nywanie klepek naczyń magazynujących z dębu, a ich 
den ze świerka lub modrzewia (Wysocka 2001, s. 173–
174). Część naczyń przeznaczona do przechowywania 
i transportu płynów mogła być w całości wykonana        
z drewna świerkowego o dużej zawartości żywicy (Hir-
schberg 2005, s. 2).

Podczas badań pozyskano 5 całych den naczyń ma-
gazynujących, których wymiary skrajne wykazały brak 
użycia cyrkla podczas ich produkcji (por. Konczewska 
2010f, s. 294), a 45 den zachowało się fragmentarycz-
nie. O ich zaklasyfikowaniu do naczyń magazynujących 
zadecydowała przede wszystkim średnica: od 19 do 
70 cm (kiedy stan zachowania nie pozwalał na dokład-
ny pomiar, rekonstruowano ją przy użyciu koła pomia-
rowego). Czynnikiem decydującym była także grubość, 
która waha się od 0,561 do 2 cm, przeważnie oscyluje 
jednak wokół 1 cm. Lepiszcze na dnach dużych naczyń 
bednarskich wystąpiło w jedynie ośmiu przypadkach.

Pośród pozyskanych materiałów stwierdzono 
obecność fragmentów naczyń dwu- i jednodennych. 
Na podstawie obecności charakterystycznych cech 
wyróżniono: 9 beczek, 5 antałków oraz 7 wiader, które 
zostaną omówione poniżej. W przypadku pozostałych 

klepek oraz den, które są znaleziskami pojedynczymi, 
możemy stwierdzić, iż mamy do czynienia z fragmen-
tami 81 dużych naczyń bednarskich. Stan zachowania 
niektórych klepek, zarówno uszkodzenia, jak i defor-
macje postdepozycyjne, uniemożliwiły pomiar średnic 
górnej i dolnej. Tym samym rekonstrukcja objętości 
była możliwa w przypadku tylko 8 naczyń i wahała się 
od 4,6 do 11,7 litra. Pojedynczy wątor wskazuje, iż były 
to formy jednodenne. Określenie dokładnych typów 
naczyń, z których pochodziły klepki, jest niemożliwe. 
Można brać pod uwagę wiadra, cebry, kadzie bądź 
beczki62, które są znane z obecnych oraz wcześniej-
szych badań Wrocławia (Konczewska 2010f, tam dalsza 
literatura), Kołobrzegu (Polak 1998; 1999a), Gdańska 
(Barnycz-Gupieniec 1959); Międzyrzecza (Woźnic-
ka 1961), Freibergu (Gühne 1991, s. 26) i Fryburga 
Bryzgowijskiego (Müller U. 1996). Pojedyncze klepki 
mogły być także częścią magazynujących naczyń bed-
narskich określanych w inwentarzach jako „schaff ”                 
i „stande”63 (Schultz 1871a, szp. 78–79, nr 98).

Beczki

Tak określane pojemniki, których podstawowa 
funkcja magazynująca i transportowa jest niezaprze-
czalna, mogły być wtórnie wykorzystywane w kon-
strukcjach studni bądź kloak, a także w celach odwad-
niających (por. m.in. Krawczyk, Romiński 1997, s. 102; 
Heege, Behre 2002, s. 28; Cembrzyński 2011, s. 27). 
Przykłady zastosowania takiego systemu redukującego 
nadmiar wody znane są z Elbląga, Gdańska, Kołobrze-

61 Dna o grubości do 0,7 cm osadzano także w miskach 
klepkowych, były to jednak egzemplarze o mniejszych 
średnicach.

62  W przypadku den o dużej średnicy, lecz bez zabytków im                        
towarzyszących, które mogłyby potwierdzić taką inter-
pretację.

63   Termin „schaff ” należy rozumieć jako duże naczynie drew-
niane z dwoma uchwytami, być może synonim duże-
go cebra (http://woerterbuchnetz.de/DWB). Małe oraz 
duże „stande” tłumaczone są jako pojemniki magazy-
nujące wodę w formie drewnianych kadzi z pokrywką 
oraz dwoma uchwytami (Frommann 1871, szp. 132, nr 
20). „Stedenleyn mit cloyn vnd do synt bilde doran ge-
stochin” była także przedmiotem zastawu wrocławskiej 
mieszczanki (por. Goliński 2006, s. 111). Znane są tak-
że egzemplarze wykonywane z metalu. W testamen-
cie z 1460 r. zapisano bowiem cztery naczynia z cyny 
– „czwu czene stande” (Schultz 1871a, szp. 76, nr 77).
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gu, Środy Śląskiej (Cembrzyński 2011, s. 82–84; Polak 
1996a, s. 332; 1998, s. 254). Wkopaną w podłoże becz-
kę bez dna, wzmocnioną kamieniami, odkryto także 
w Głogowie (Czapla, Pogorzelski 1993, s. 233). Na No-
wym Targu takie wykorzystanie beczki potwierdzono 
w domu szkieletowym js. 371 (ryc. 45). Przedmiotem 
obecnej analizy są beczki składowane w piwnicach oraz 
spiżarniach64. Egzemplarze podjęte do opracowania 
znajdowały się w obrębie budynków mieszkalnych. 
Kryterium ich wydzielenia z ogółu materiału było za-
chowanie dna lub wieka, co tym samym wykluczyło 
funkcję odwadniającą.

Dwie beczki wyróżniają się niedużymi rozmia-
rami65. Z pierwszej, która znajdowała się w budynku 
mieszkalnym datowanym dendrologicznie na rok 1227 
(-6/+9), zachowało się dno oraz wieko o średnicach 
38,5–38,8 cm. Wykonano je z jednego kawałka dranicy 
(ryc. 178: 9049/11). Kolejna beczka, o średnicy 35,5 cm, 
pojawiła się w obrębie XIII-wiecznego budynku miesz-
kalnego. Pozyskano z niej dno, wieko z otworem (ryc. 
178: 7523/11) oraz 7 fragmentów klepek, których stan 
zachowania nie pozwala jednak na rekonstrukcję wyso-
kości całej formy. Pojedyncza beczka z okresu od 1. poł. 
do lat 60. XIII w. została zidentyfikowana na podstawie 
fragmentu wieka o średnicy ok. 60 cm.

W zachodniej części badanego placu znajdował się 
obiekt mieszkalny, który uległ destrukcji. Został dato-
wany na okres od 1. poł. do lat 60. XIII w. Pożar potwier-
dzają ślady ognia i zwęglenia materiałów ruchomych, 
pośród których pojawiły się elementy 4 beczek: klepki, 
4 wieka oraz 1 fragment dna (?). Na najmniejszym wie-
ku, mimo znacznego przepalenia, zachował się otwór 
z drewnianym szpuntem oraz wbity w powierzchnię 
niewielki kołek (?) o średnicy 0,9 cm. Kolejne wieko, 
o średnicy 58,5 cm, było wykonane z dwóch kawał-
ków dranicy łączonych dyblami, po których zachowały 
się dwa otwory. Pierwotnie z trzech części składała się 

pokrywa o średnicy 57,5 cm (ryc. 178: 6933/11). Stan 
zachowania pozwolił na zaobserwowanie łączenia tylko 
z jednej strony. Drugi dybel przechodził zapewne przez 
uszkodzoną część wieka. Takie łączenia znane są z wcze-
śniejszych badań Wrocławia (Świętek 1999; Konczew-
ska 2010f, s. 296, tam dalsza literatura), Legnicy (Firszt 
1995, s. 203), Kołobrzegu (Polak 1998, s. 253), Gdańska 
(Kasprzak 2010a, s. 172), Fryburga (Müller U. 1996, Taf. 
17, 18.2, 19.1) jak również z terenów Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego (Mosler-Christoph 1998, s. 272; 
Müller 2008, s. 186). Ze względu na wczesne datowanie 
wrocławskich den i wiek łączonych dyblami mało praw-
dopodobna wydaje się hipoteza o pojawieniu się tego 
typu łączenia dopiero na przełomie późnego średnio-
wiecza i nowożytności (por. Kasprzak 2010a, s. 173). 
Następna pokrywa zachowała się w dwóch fragmen-
tach. Mimo rekonstruowanej średnicy wynoszącej ok. 
70 cm nie zaobserwowano śladów po łączącym dyblu. 
Na wieku wykonano natomiast dwa otwory o średnicy 
odpowiadającej wymiarom trzech drewnianych szpun-
tów znalezionych razem z beczką (ryc. 178: 7016/11)66. 
Z opisywanym egzemplarzem łączy się także sześć kle-
pek zachowanych na całej długości, równej 78,5 cm. 
Ich szerokość wahała się od 7,1 do 9,3 cm. Po stronie 
zewnętrznej klepek wykonano dwa nacięcia (znak ×), 
z których jedno ze względu na ślady spalenia jest słabo 
widoczne. Kombinacje prostych nacięć wykonywanych 
na beczkach znane są m.in. z Nowogrodu (Kolčin 1968, 
s. 31, ryc. 17, 22). Przy spoinie jednej z klepek zacho-
wały się także dwa cienkie kliny, być może uzupełnia-
jące ubytki po sękach (por. Piekalski et al. 1991, s. 225). 
Opisywanej beczce towarzyszyły dwa fragmenty drew-
nianej obręczy płasko-wypukłej o grubości 3 cm. Stan 
zachowania klepek nie pozwolił jednak na określenie 
liczby obręczy spinających beczkę. Czwarta beczka ze 
zniszczonego budynku została wydzielona na podsta-
wie fragmentu dna (?) o średnicy ok. 70 cm. Preferowa-
na grubość den oraz wiek, których krawędzie ścinano 
dwustronnie, wynosiła średnio 1,5 cm.64  Beczki składowane w piwnicach były przedmiotem zapi

su testamentowego wrocławskiego mieszczanina (Schul-
tz 1871a, szp. 78, nr 94, szp. 103).

65  Z Gdańska znane są przykłady beczek o jeszcze mniej-
szych średnicach, nawet 31 cm (Kasprzak 2010a, s. 172).

66  Analizowany materiał pozwolił zaobserwować, iż otwo-
ry po szpuntach, jakie wykonywano w pozyskanych wie-
kach, miały średnicę ok. 2 cm (1,7–2,4 cm).
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Brak metryki uniemożliwia wydatowanie oraz po-
twierdzenie domowego kontekstu w przypadku kolej-
nego zabytku. Jest nim fragment dna beczki o średnicy 
44 cm wraz z zachowanymi w nim dwoma dyblami. Na 
płaszczyźnie zewnętrznej wyryto znak. Jego zachowany 
fragment (kombinacja trzech kresek) przypomina lite-
rę A (ryc. 178), nawiązując tym samym do oznaczenia 
znanego z klepek beczek nowogrodzkich (Kolčin 1968, 
s. 31, ryc. 22.8). Takie symbole mogły zarówno mieć 
znaczenie własnościowe, jak i określać zawartość becz-
ki (por. Kasprzak 2010a, s. 172–173, ryc. 3, tam dalsza 
literatura). Mogły być wykonywane na potrzeby handlu 
oraz transportu (por. Müller U. 1996, s. 142–143).

Ślady i ciemne zabarwienia po lepiszczu są wi-
doczne na wszystkich fragmentach den po stronie 

wewnętrznej (strona wypukła). W jednym przypadku 
substancja uszczelniająca była nałożona po obu stro-
nach. Rekonstrukcja objętości beczek, ze względu na 
brak zachowanych klepek, nie była możliwa. Zróżni-
cowane średnice den wskazują, iż nie należą one do 
form o znormalizowanych rozmiarach, są to jednak 
egzemplarze o wczesnej datacji. Brak standaryzacji 
wielkości oraz objętości beczek powodował problemy 
podczas transakcji handlowych m.in. w miastach han-
zeatyckich, dlatego z czasem wprowadzone zostały od-
powiednie normy dla poszczególnych produktów bądź 
regionów (Mulsow 2005, s. 271). Oszustw w odstępach 
od narzuconych wymiarów dokonywano np. zmniej-
szając pojemność beczek przez stopniowe zacieśnianie 
ich obręczy.

Ryc. 178. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 

Beczka – rekonstrukcja; dna, wieka 
oraz szpunty. Rys., fot. 

K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 178. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Barrel – reconstruction; bottoms, 
lids and bungs. Drawing and phot. 

K. Wieczorek-Kańczura
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Antałki

Innym typem naczyń klepkowych dwudennych 
są antałki. Nie były to duże formy magazynujące. Ze 
znanych analogii, dla których udało się zrekonstru-
ować objętość, wahała się ona od 6 do 11 litrów (Opole: 
Kaźmierczyk 1965, s. 482, Gdańsk: Barnycz-Gupieniec 
1959, s. 37). Objętość zabytków z placu Nowy Targ 
udało się obliczyć tylko dla czterech naczyń, których 
pojemność wynosiła 4,39, 6,9, 7,58 oraz 10,75 litra. Ce-
chą, która pozwoliła na wyróżnienie z materiału drew-
nianego pięciu antałków, są dwa wątory, które wystę-
powały głównie na wysokości 1,6 cm od krawędzi (por. 
ryc. 179). Grubość zachowanych klepek, poza jednym 
przypadkiem, wynosiła 1 cm. Wysokość naczyń wa-
hała się od 19,5 do 27 cm. Powyżej wątorów oraz po 
wewnętrznej stronie klepek widoczne są ślady i ciemne 
zabarwienia po lepiszczu, zwiększającym szczelność 
naczynia. Antałki zwężały się ku górze, dlatego klepki 
wykonywano w formie trapezu i łączono obręczami. 
Na zachowanych czterech klepkach jednego naczynia, 
datowanego stratygraficznie na 2. poł. XIV – począ-
tek XV w., wykonano na końcach dwa wyciosy, ogra-
niczające zsuwanie się obręczy. Ich wysokość nie jest 
jednak równa, waha się od 3 do 7 cm. Można więc 
przypuszczać, iż naczynie to było złączone bardziej 
elastyczną, drewnianą obręczą. Pozostałe cztery antał-
ki były spięte prawdopodobnie obręczami metalowymi 
(4 i 6 obręczy), po których zachowały się jasne nega-
tywy. Na jednej z klepek, w polu środkowym między 
obręczami, widoczne są dwie, pionowe zygzakowate li-
nie o charakterze dekoracyjnym. Naczynia te datowane 
są na okres od końca XII do lat 60. XIII w. W obrębie 
jednego budynku gospodarczego (?) znaleziono dwa 
antałki. W przypadku pozostałych dwóch naczyń kon-
tekst magazynujący nie jest już tak wyraźny. Znajdowa-
ły się poza budynkiem mieszkalnym oraz w przestrzeni 
między obiektami mieszkalnym i gospodarczym.

Antałki, mimo charakterystycznej, łatwej do iden-
tyfikacji formy, rzadko pojawiają się w późnośrednio-
wiecznym materiale (por. znane przykłady z wczes- 
nośredniowiecznego Opola – Kaźmierczyk 1965, 

pojedyncza klepka z Gdańska – Barnycz-Gupieniec 
1959).

Wiadra

Użytkowanie wiader w gospodarstwach domowych 
potwierdzają materiały archeologiczne oraz ikonogra-
ficzne. Spośród fragmentów naczyń magazynujących 
wyróżniono zespół 28 klepek o grubości 1 cm, pocho-
dzących z pięciu wiader datowanych na XIII w. Dla 
czterech naczyń udało się zrekonstruować średnice den 
oraz wylewów i tym samym określić ich pojemność, 
równą 6,4, 6,5, 7,4 i 9,6 litra. Wiadra zostały pozyskane 
z obiektów mieszkalnych lub z ich obrębu. Wydzielenie 
tej formy było możliwe dzięki występowaniu w zespo-
łach zabytków drewnianych klepek z wystającą poza 
krawędź górną, prostokątną, trapezowatą bądź rombo-
idalną wypustką67 (ryc. 179: 9847/11; 8007/11; ryc. 180: 
5189/11, 2241/11). Jej wysokość wahała się od 3,3 do 
9,7 cm. Charakterystyczne wypustki spełniały funkcję 
uchwytów, wokół których zawiązywano sznur zastępu-
jący żelazny kabłąk. Analogiczne egzemplarze są zna-
ne z Wrocławia (Świętek 1999; Wysocka 2001, s. 148), 
a także m.in. z Fryburga (Hirschberg 2005, s. 4; Mül-
ler U. 1996, Taf. 19.5, 20.3,7–8) i Jihlavy (Kochan 2012, 
s. 787, tab. 5.17). Dna wiader były umieszczone na wy-
sokości od 2,3 do 2,9 cm w trójkątnych oraz prosto-
kątnych wątorach. W trzech wiadrach zaobserwowa-
no wyraźne ślady po obręczach w postaci negatywów 
o grubości ok. 1,5 cm. Klepki były łączone 2, 3, lub 4 ob-
ręczami. Na jednym z wiader była wykonana dekoracja 
w postaci dwóch zygzakowatych linii rytych, a na klep-
ce z prostokątnym uchwytem zachowały się także dwa 
gwoździe/nity (?): jeden przechodzący pod wątor (być 
może blokujący dno), drugi wbity płytko od strony ze-
wnętrznej nad rytym ornamentem (ryc. 179: 9847/11). 
Na uchwycie jednego z wiader wypalony został także 
znak – półksiężyc (ramionami w górę), od którego 
w dół odchodzi krzyż (ryc. 179: 8007/11). Wykonane 

67 W dwóch grupach zabytków wystąpiły pojedyncze 
lepki z podłużnym uchwytem, dlatego należy uznać za 
prawdopodobne, iż mogły być to fragmenty skopków.
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w ten sposób oznaczenia na klepkach nie są zjawiskiem 
powszechnym (por. Kostrouch 2009, s. 490–491, 497).

Na żadnej z klepek nie stwierdzono występowania 
otworów68 lub śladów okuć po żelaznych kabłąkach. Ich 
wykorzystywanie potwierdzają fragmenty trzech żela-
znych kabłąków świadczące o użytkowaniu kolejnych 
trzech wiader (co najmniej), pozyskane z nawarstwień 
datowanych na okres od końca XII/początku XIII w. do 
2. poł. XIV – początku XV w. (aneks V.4.a.3). Pierw-
szy uchwyt (nr inw. 7530/11) ma czworokątny przekrój 

i rozpiętość równą 22,5 cm. Zachowany w połowie swo-
jej rozpiętości (ok. 17 cm) drugi fragment kabłąka (nr 
inw. 7726/11) także wykonano z pręta o czworokątnym 
przekroju. Trzeci zabytek (nr inw. 319/10) wykorzy-
stywano najpewniej do przenoszenia wiadra o mniej-
szej średnicy. Został wykonany z tordowanego pręta, 
w części środowej płasko-wypukłego, o rozpiętości 
równej ok. 17 cm. We wszystkich zabytkach zachowały 
się podwinięte haczykowato zakończenia.

68  Klepki z uchwytami wystającymi poza krawędź, w których 
wykonano otwór, mogą być mylnie interpretowane jako 
pochodzące z cebrów. W przypadku wiader cechą decydu-
jącą byłyby ślady pracy kabłąka lub wytarcia po mocowa-
niu sznura wewnątrz otworu.

Ryc. 179. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Fragmenty i rekonstrukcje 

dużych naczyń bednarskich. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 179. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Fragments and 
reconstructions of large staved vessels. 

Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 180. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Rekonstrukcje dużych naczyń bednarskich. Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 180. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Reconstructions of large staved vessels. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Puszki

Fragmenty den czterech toczonych naczyń zosta-
ły zinterpretowane jako pozostałości puszek (aneks 
V.4.a.4; ryc. 181 b). Tego typu materiał pojawia się na 
średniowiecznych stanowiskach głównie między XI 
a XVI w. (Müller U. 1996, s. 128). W tym przedzia-
le chronologicznym mieszczą się także puszki z placu 
Nowy Targ (od końca XII – początek XIII do końca 
XIII – początek XIV w.69). Analogiczne egzemplarze są 
znane z badań wrocławskiego Rynku (Wysocka 2001, 
s. 150, 152, 154, ryc. 6 b–d), Lubeki, Freibergu, miast 
południowo-zachodnich Niemiec (Gühne 1991, s. 32–
34; Müller U. 1996, s. 127–128, tam literatura), a także 
z Londynu (Egan 2010, s. 210–212).

Fragmentaryczny stan zachowania ścianek czterech 
egzemplarzy nie pozwala na rekonstrukcję ich wysoko-
ści. Wytoczone zostały prostopadle do podstawy, stąd 
można mniemać o ich cylindrycznej formie. Średnica 
wszystkich pozyskanych fragmentów wahała się od 8 do 
11,7 cm. O wysokim poziomie ich wykonania świadczą 
cienkie ścianki – od 0,2 do 0,3 cm. Na jednej z nich wy-
konano dekorację w postaci dwóch żłobień.

Najciekawszym egzemplarzem wydaje się masywne 
dno puszki (o średnicy 11,7 cm) z fragmentarycznie za-
chowaną ścianką. W dolnej części naczynia widoczne są 
pozostałości okucia (o wysokości 1–2 cm), podwinięte-
go pod krawędź dna. Zachowało się także sześć mocu-
jących je gwoździ (ryc. 181: 4097/11).

Drewniane puszki są często przedstawiane w iko-
nografii jako atrybut św. Marii Magdaleny. Ich funkcję 
możemy wiązać z magazynowaniem oraz wykorzysty-
waniem produktów w pomieszczeniach kuchennych. 
Mogły służyć do przechowywania przypraw lub innych 
sypkich produktów (por. Müller U. 1996, s. 127; Hir-
schberg 2005, s. 2).

Pokrywki

11 zabytków datowanych na okres od końca XII – 
początek XIII do 2. poł. XIV – początek XV w. to frag-

menty dwustronnie toczonych pokrywek puszek oraz 
innych, większych naczyń (aneks V.4.a.5; ryc. 181 a). Są 
one różnorodne pod względem formy, zarówno głębo-
kie, jak i stosunkowo płytkie. Stan zachowania w wielu 
wypadkach nie pozwala na pełną rekonstrukcję, stąd 
znana jest średnica jedynie trzech egzemplarzy (6, 16,8, 
19,2 cm).

Pokrywki możemy podzielić na formy wpuszczane 
oraz obejmujące. Do pierwszej kategorii zaliczono trzy 
egzemplarze, na których można zaobserwować tak-
że ślad po wbiciu kiernera oraz wykonane celowo (?) 
lekko owalne zagłębienie (ryc. 181: 8169/11; 1202/11). 
W dwóch przypadkach mamy do czynienia z pokryw-
kami puszek. Wpuszczane do wewnątrz naczynia ścian-
ki zostały wyprowadzone na długość 2,1 oraz 2,4 cm. 
W pokrywkach obejmujących wytoczono dodatkowe 
uchwyty. Można pośród nich wymienić te najczęściej 
występujące – o formie cylindrycznej (5 egzemplarzy; 
ryc. 181: 1662/11; 10025/11; 10639/11). Fragmenta-
rycznie zachowane ścianki pokrywek uniemożliwiają 
odtworzenie całych form. Problem interpretacji ana-
logicznych materiałów zauważył już U. Müller. Cy-
lindryczne uchwyty przypominają bowiem nóżki np. 
pucharków lub mis. Analogiczne fragmenty znane są 
z Fryburga i Konstancji (por. Müller U. 1996, s. 112–113, 
na tabl. 14.13 zabytek opisany jako możliwa pokrywka, 
na tabl. 16.13 ten sam zabytek opisany jako nóżka). Ko-
lejne formy uchwytu na pokrywkach z placu Nowy Targ 
to: profilowany z wytoczonym centralnie guzkiem (ryc. 
181: 5769/11; podobny do formy gałkowatej (Knaufdec-
kel), wyróżnionej we Freibergu (Gühne 1991, s. 40–41, 
ryc. 18.4,6), oraz szpiczasty (ryc. 181: 10724/11).

Najczęstszym sposobem dekoracji było wykonywa-
nie rzędów dookolnych żłobień. Na jednym egzempla-
rzu widoczne jest także bardziej plastyczne zdobienie 
w postaci głębokich bruzd (ryc. 181: 4497/11). Podobna 
pokrywka znana jest z Londynu, jednak w jej przypad-
ku zachował się cały bok pionowej ścianki (por. Egan 
2010, s. 212–213, ryc. 172.623). Wyższą formę wykona-
nia reprezentuje także niewielka pokrywka, z guzkiem 
na uchwycie, której krawędź została uformowana w do-
okolny wałek.69 Najpóźniej datowany jest fragment pokrywki puszki.
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Ryc. 181. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki drewniane: a – pokrywki; b – fragmenty puszek. 
Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 181. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. a – lids; b – fragments of turned wooden boxes.
 Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

a

b
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Przygotowanie posiłków

Łyżki kuchenne

Łyżki wykorzystywano nie tylko podczas spoży-
wania i serwowania potraw, ale także do ich przygoto-
wywania (aneks V.4.a.6; ryc. 182 a, d; 183 a, d). Należy 
zwrócić uwagę, iż pewne cechy mogły mieć wpływ na 
wykluczenie niektórych egzemplarzy z użytku kuchen-
nego. Jednym z kryteriów mógł być surowiec, przede 
wszystkim metale kolorowe. Łyżki bogato ornamento-
wane należy wiązać wyłącznie z funkcją stołową, szcze-
gólnie te o dekoracjach zoo- lub antropomorficznych, 
a także zdobione napisami (por. Müller 1996, s. 132–133, 
Taf. 25; Gołembnik 2004; Piekalski, Wachowski 2009, 
s. 85–86, ryc. 9, 10; Egan 2010, s. 244–252). Do czyn-
ności wykonywanych przy otwartym ogniu wykorzy-
stywano warząchwie (kopyści)70, które w zebranym ma-
teriale zabytkowym pojawiły się w nawarstwieniach faz 
VI oraz VII. Wcześniej tego typu zabytki odkryto m.in. 
w nawarstwieniach średniowiecznego Wrocławia (Dwo-
jak 1993, s. 267) i Gdańska (Barnycz-Gupieniec 1959, 
s. 20; Kasprzak 2010a, s. 178). Pierwsza warząchew (?) 
z placu Nowy Targ ma mocno zniszczoną miseczkę oraz 
złamany trzonek (ryc. 184 b: 9230/11). Druga, o lekko 
spłaszczonej miseczce, na złamanym trzonku ma zacho-
wane ślady działania ognia (ryc. 184 b: 2679/11). Mimo 
niezadowalającego stanu zachowania można przypusz-
czać, iż są to łyżki przeznaczone do użytku kuchenne-
go, o czym świadczą m.in. ich wymiary – długość osią-
gająca minimum 18 cm oraz, w przypadku drugiego 
omawianego egzemplarza, szeroka miseczka o średnicy 
6,6 cm. Wątpliwości dostarcza jednak grubość jednej 
z nich (trzonek: 0,5, miseczka: 0,3 cm), co mogło powo-
dować szybszą łamliwość71, a tym samym niepraktycz-

ność. Omawiane łyżki o prostej, niezdobionej formie 
z długim trzonkiem wykorzystywano do mieszania po-
traw podczas ich obróbki termicznej. Długość trzonków 
warząchwi osiągała nawet 30–60 cm, aczkolwiek w użyt-
ku bywały także egzemplarze z metrową rączką. Dzięki 
temu uzyskiwano większy komfort oraz bezpieczeństwo 
podczas gotowania na otwartym ogniu (Benker 1987, 
s. 66). Źródła ikonograficzne dają ewidentne świadec-
two kuchennego przeznaczenia warząchwi72 (ryc. 182 
d). Nie można jednak wykluczyć ich okazjonalnego wy-
korzystania podczas spożywania posiłków. Ich rozmiary 
mogły to utrudnić, ale nie uniemożliwić. Warząchwie, 
podobnie jak pozostały drobny sprzęt kuchenny, mo-
gły być umieszczane na listwach z otworami w pobli-
żu urządzeń ogniowych (ryc. 182 c, e). Z czasem, obok 
celów funkcjonalnych, ich znaczenie wzbogaciło się o 
wymowę symboliczną; wręczano je młodym pannom 
podczas zamążpójścia, jako znak nowo zakładanego go-
spodarstwa domowego (Benker 1987, s. 66).

Czerpaki

Czerpaki nie należą do zabytków odnajdywanych 
w dużych ilościach podczas badań późnośrednio-
wiecznych miast. Znane są m.in. z Wrocławia (Świętek 
1999), Gdańska (Barnycz-Gupieniec 1959), Nowogro-
du (Kolčin 1968, tabl. 31–33), Greifswaldu (Enzenber-
ger 2007, s. 114, Abb. 58.9). Na Nowym Targu spośród 
6 struganych, drewnianych czerpaków (aneks V.4.a.7; 
ryc. 184 a) aż 5 zostało znalezionych w nawarstwie-
niach fazy III, datowanej od 1. poł. XIII do lat 60. 
XIII w. Są to formy proste, zachowane fragmentarycz-
nie, z trzonkami ustawionymi prostopadle do miseczki 
i pogrubiającymi się u nasady. Wymiary miseczek (bio-
rąc pod uwagę egzemplarze o dobrym stanie zacho-
wania) wahają się w części górnej od 6,2 × 7,8 do 8,3 × 
13,7 cm i zwężają się ku dołowi. Średnia wysokość wy-
nosi ok. 8 cm. Wewnątrz czerpaków widoczne są wy-
raźnie ślady produkcyjne – głębokie, nieregularne rysy 
powstałe w wyniku strugania.

70 Mimo iż w prowadzonej analizie oba określenia traktuję 
jako synonimy, należy zaznaczyć, iż R. Barnycz-Gupie-
niec rozróżnia kopyść i warząchew, pierwszej przypisując 
formę o słabo wyodrębnionej miseczce i trzonku usta-
wionym z nią w jednej linii. Warząchew zalicza natomiast 
do form czerpaków o miseczce głębszej niż w zwykłych 
łyżkach (Barnycz-Gupieniec 1959, s. 20–21).

71  G. Benker zauważa, iż „Kochlöffel” powinny być wyko-
nywane z trwałych, mocnych materiałów, ze względu na 
ich intensywną eksploatację (Benker 1987, s. 67).

72  W nomenklaturze niemieckiej stosowana jest nazwa okre-
ślająca bezpośrednio ich funkcję – „Rührlöffel”, „Koch-
löffel” (Müller 1996, s. 135).
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Ryc. 182. Sprzęty kuchenne: a – za: Karłowska-Kamzowa 1979, il. 97; b – za: Schultz 1892, s. 118, ryc. 193; 
c–e – za: http://www.imareal.sbg.ac.at/home [dostęp: 01.05.2015 r.]

Fig. 182. Kitchen equipment: a – after: Karłowska-Kamzowa 1979, Fig. 97; b – after: Schultz 1892, p. 118, Fig. 193; 
c-e – source: http://www.imareal.sbg.ac.at/home [access: 01.05.2015]
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Ryc. 183. Sprzęty kuchenne: a, c – za: Schultz 1892, s. 25, ryc. 40; s. 85, ryc. 138; b – za: Karłowska-Kamzowa 1979, il. 21; 
d – za: Benker 1987, s. 33, ryc. 32

Fig. 183. Kitchen equipment: a, c – after: Schultz 1892, p. 25, Fig. 40; p. 85, Fig. 138; b – after: Karłowska-Kamzowa 1979, 
Fig. 21; d – za: Benker 1987, p. 33, Fig. 32
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Ryc. 184. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki drewniane: a – czerpaki; b – warząchwie. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 184. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012, a – scoops; b – ladles. Drawing K. Wieczorek-Kańczura

Łopatki

Z placu Nowy Targ pozyskano 39 zabytków drew-
nianych zinterpretowanych jako łopatki. Ze względu 
na ich lokalizację w pobliżu palenisk (aneks V.4.a.8: 
7892/11; 6383/11) dwie z nich można bezpośrednio 
wiązać z funkcją kuchenną. Jeden egzemplarz datowany 

jest na 2. poł. XIV – początek XV w.73, pozostała część 
inwentarza znajdowała się w warstwach datowanych 
koniec XII – 1. poł. XIV w. Nazewnictwo stosowane 
na określanie tego rodzaju artefaktów nie jest spójne. 
W polskich publikacjach najczęściej stosowane jest 

73  Jedna szpatułka ze względu na niepewną pozycję wzglę
dem jednostek stratygraficznych (nr inw. 119/47) dato-
wana jest szeroko na koniec XII – początek XIII / 2. poł. 
XV – XVIII w.
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określenie „łopatka”, niekiedy – dla zabytków o mocno 
wydłużonej części pracującej – „szpatułka” (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 157; Wysocka 2001; 1999; Kon-
czewska 2010d, s. 255, ryc. 175: 575), a także „kopystka” 
(Kasprzak 2010a, s. 178, ryc. 8). Egzemplarze z częścią 
pracującą owalną określane są w niemieckiej literaturze 
przedmiotu jako płaskie łyżki (Flachlöffel), a z wydłużo-
ną – jako szpatułki (Spatel) (Gühne 1991, s. 30; Müller 
U. 1996, s. 137). Analogie dla zbioru z placu Nowy Targ 
są znane z wcześniejszych badań Wrocławia (plac Nowy 
Targ: Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 152, ryc. 47.16; 
Rynek: Wysocka 2001, s. 156; ul. Szewska: Konczewska 
2010d, s. 255, ryc. 175.575–576), z Gdańska (Kasprzak 
2010a, s. 178), a także z Freibergu (Gühne 1991, s. 29, 
tabl. 10), Fryburga Bryzgowijskiego oraz Konstancji 
(Müller U. 1996, Taf. 23–24, 26).

Wydzielony inwentarz ze względu na różniące go ce-
chy formalne podzielono na dwie grupy: łopatki (aneks 
V.4.a.8: nr 1–18; por. ryc. 185) oraz szpatułki (aneks 
V.4.a.8: nr 19–39; por. ryc. 186).

Łopatki różnią się przede wszystkim ukształ- 
towaniem części pracującej i jej rozmiarami. W prze- 
wadze występują formy owalne lub zaokrąglone o prosto 
ściętych bokach (o średnicy części pracującej wynoszącej 
średnio ok. 7 cm), a także trapezowate, prostokątne 
lub prostokątne półokrągło zakończone. Trzonki mają 
przekroje czworokątne (średnio 1,5 × 0,8 cm), rzadziej 
okrągłe. Ze względu na pospolitość swojej formy i surowca 
łopatki nie występują w zapisach testamentowych. 
W efekcie prowadzonych badań i tym samym przyrostu 
liczby artefaktów można stwierdzić, iż łopatki należały 
do powszechnie użytkowanych akcesoriów kuchennych. 
Tym samym możliwe jest potwierdzenie, iż rzadka 
obecność w literaturze przedmiotu nie wynika z braku 
samego materiału pośród nawarstwień miejskich, lecz 
raczej z problemów identyfikacyjnych (por. Müller U. 
1996, s. 137).

Przygotowywanie posiłków, szczególnie ich obrób-
ka termiczna, wymagało wykorzystania łopatek, które 
umożliwiały mieszanie, przewracanie czy nakłada-
nie strawy. Funkcja łopatek pokrywa się więc w dużej 
mierze z wykorzystywaniem łyżek oraz warząchwi. Ich 

bliski kontakt z otwartym ogniem, na którym przygo-
towywano potrawy, potwierdzają ślady okopceń, które 
dają się zaobserwować na jednym egzemplarzu wro-
cławskim (aneks V.4.a.8: 8042/11). Nadpalenie na innej 
łopatce (aneks V.4.a.8: 9355/11), które obejmuje nie tyl-
ko część pracującą, ale także trzonek, nie musi być jed-
nak wiązane ze śladami użytkowania. Na pozostałych 
zabytkach śladów działania ognia nie stwierdzono. Na-
leży mieć na uwadze możliwe wykorzystywanie łopatek 
również podczas spożywania posiłków.

Niektóre zabytki kojarzone przez swoją formę ze 
szpatułkami różnią się od omówionego wyżej zbio-
ru, przez co zasługują na osobną analizę. Cechują się 
bowiem stosunkowo niewielkimi wymiarami części 
pracującej oraz grubością wynoszącą średnio 0,7 cm. 
Wpływało to na większą łamliwość i tym samym mogło 
powodować, iż ich wykorzystanie podczas mieszania 
czy nakładania posiłków było niepraktyczne. Funkcję 
wymienionych zabytków można równie dobrze wią-
zać z nabieraniem i rozsmarowywaniem półpłynnych, 
miękkich produktów jak miód czy masło (Müller U. 
1996, s. 137). Takie przeznaczenie mogły mieć tak-
że drewniane nożyki pozyskane podczas badań placu 
Nowy Targ (ryc. 186: 2783/11; 5859/11) z końca XII – 
początku XIII w. (por. Hirschberg 2005, s. 5). Niestety 
stan zachowania opisywanych egzemplarzy nie jest za-
dowalający. W większości mamy do czynienia wyłącz-
nie z częściami pracującymi bez trzonków bądź jedynie 
z ich fragmentami. Trudno więc odtworzyć ich całko-
wite wymiary, a tym samym pewniej określić charakter 
wykorzystania. W części pracującej trzech egzemplarzy 
(ryc. 186: 7624/11; 5415/11; 733/11) został wykonany 
mały otwór, którego przeznaczenie trudno jednoznacz-
nie zinterpretować. G. Benker otworom w nabierkach 
warząchwi przypisuje znaczenie praktyczne. Miały one 
za zadanie wprowadzać do mieszanych potraw powie-
trze, ułatwiać ubijanie (Benker 1987, s. 66). Możliwe, iż 
w przypadku opisywanych szpatułek funkcja otworów 
była podobna. Taką funkcję mogły spełniać także trój-
kątne wycięcia zachowane na krawędziach (por. m.in. 
ryc. 186: 5871/11; 9473/11). Ukształtowanie części pra-
cującej trzech zabytków w ostry szpic mocno wyróżnia 
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je od pozostałych egzemplarzy zbioru. Analogiczna 
szpatułka znana jest z Freibergu (Gühne 1991, s. 29, tabl. 
10.5). W przypadku zabytków o szczególnie niewielkiej 
części pracującej należy brać pod uwagę miniaturyzację 
podstawowej formy i wykorzystywanie ich np. podczas 
zabawy. Swoje zastosowanie mogły znaleźć także przy 
nabieraniu czy aplikacji maści lub substancji sproszko-
wanych, np. kosmetyków (por. Müller U. 1996, s. 137).

Łyżka cedzakowa

Oprócz wymienionych wyżej drewnianych przy-
borów kuchennych podczas przygotowywania posił-
ków używano także sprzętów metalowych. Na placu 
Nowy Targ, w nawarstwieniach datowanych na 1. poł.  
XIV w., odnaleziono fragment żelaznej blaszki z otwo-
rami (aneks V.4.a.9; ryc. 187). Ze względu na lokalizację 
nie można jej powiązać z żadnym kontekstem domo-
wym bądź kuchennym, jednak możemy przypuszczać, 
że mamy do czynienia z fragmentem cedzaka lub łyżki 
cedzakowej. Podobne zabytki odnaleziono w Kołobrze-
gu74 (Polak 1996a, tabl. 33.10) oraz w Londynie (Egan 
2010, s. 155–156), jednak najlepszą analogią jest egzem-
plarz z Holandii, datowany na ok. 1400 r., z zachowaną 
w pełni częścią pracującą oraz tuleją na umieszczenie 
drewnianego trzonka (Egan 2010, s. 156–157). Frag-
ment łyżki cedzakowej z trzema otworami został tak-
że znaleziony podczas badań fosy miejskiej we Wroc- 
ławiu, jednak ze względu na miejsce znalezienia nie jest 
możliwe określenie jej chronologii (Konczewska, Kon-
czewski 2004, s. 113, tab. 2). Analogie ikonograficzne 
również potwierdzają obecność łyżek cedzakowych        
w średniowiecznych kuchniach. Ich wykorzystanie 
było tożsame współczesnemu (por. Egan 2010, s. 155, 
ryc. 123).

Brak cedzaków we wrocławskich źródłach pisa-
nych można tłumaczyć tym, iż był to sprzęt pospolity, 
niemający większej wartości, podobnie jak żelazne haki 

służące do wyciągania mięsa z garnków czy kotłów, 
o których dostępności świadczy ich obecność w wy-
posażeniu XIII-wiecznych domów wiejskich (Pernoud 
2009, s. 84–85). Niestety ich prosta forma75 może prze-
kładać się na mylną interpretację i tym samym brak 
materialnych przykładów z terenów Wrocławia czy 
Polski.

Obróbka termiczna potraw

Krzesiwa

Użytkowane od epoki żelaza krzesiwa były nie-
zbędne podczas rozniecania ognia. Ich forma przez 
wieki ewoluowała od prostych sztabek do przedmio-
tów bogato dekorowanych, kształtowanych na wzór 
sztyletów (por. Cacciandra, Cesati 1999). W późnym 
średniowieczu użytkowano poręczne krzesiwa o nie-
zbyt dużych rozmiarach. Z łatwością można było przy-
troczyć je do pasa bądź zmieścić w sakiewce, dlatego są 
odnajdywane nie tylko w pobliżu urządzeń ogniowych, 
ale także poza samymi obiektami mieszkalnymi.

W materiale wyróżniono dwie formy: ogniwkową 
oraz dwukabłąkową (aneks V.4.a.10; ryc. 188; zob. też 
Wachowski 2010b). W późnym średniowieczu domi-
nowały krzesiwa ogniwkowe, co potwierdza 9 pozyska-
nych zabytków, datowanych od końca XII – początku 
XIII w. do 2. poł. XV–XVIII w. Nie wykazują one więk-
szych zmian formy, zachowując prostokątny lub lekko 
soczewkowaty kształt. Na egzemplarzach młodszych 
zauważono częstsze występowanie półokrągłych nacięć 
na krawędzi wewnętrznej. Pojedyncze krzesiwo zostało 
zaliczone do typu dwukabłąkowego; datowanie na ko-
niec XII – początek XIII w. potwierdza rzadkość wy-
stępowania tej formy w młodszych nawarstwieniach. 
Wymiary zabytków wahają się od 7,1–11 do 1,6–3 cm76. 
Grubość strony pracującej wynosi średnio 0,4–0,5 cm.

Wyjątkowym zabytkiem z placu Nowy Targ jest 
krzesiwo datowane na 1. poł. XIV w., dla którego nie 

74  W przypadku zabytku kołobrzeskiego nie można wyklu-
czyć funkcji sita, ze względu na stosunkowo małą średni-
cę otworów, jednak równie drobne znajdują się w części 
pracującej łyżki cedzakowej z Londynu (por. Egan 2010, 
s. 157, ryc. 125).

75  Dwa lub trzy wygięte kolce z metalowym trzonkiem lub 
tuleją (por. Egan 2010, s. 155–156; Ottaway, Rogers 2002, 
s. 2805).

76  Wyjątkiem jest krzesiwo z warstwy nowożytnej – fazy 
VIII (13 × 3,25 cm).
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udało się odnaleźć analogii. Egzemplarz o długości   
14,6 cm jest prostą sztabką, zdobioną ukośnymi nacię-
ciami. Jej obniżone i podwinięte końce ozdobione są 

stylizowanymi głowami smoków, co doskonale łączy 
funkcję krzesiw z symboliką ognia (ryc. 188: 2869/11, 
ryc. 189).

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 185. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Łopatki. 

Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 185. Wrocław, Nowy Targ squ-
are, excavations 2010-2012. 

Large cooking spatulas. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 186. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Szpatułki. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 186. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Small cooking spatulas. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura

Ryc. 187. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fragment żelaznego cedzaka. Fot. J. Szajt

Fig. 187. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Iron colander fragment. Phot. J. Szajt
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 188. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Krzesiwa. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 188. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Fire-steel. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura

Ryc. 189. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Krzesiwo. Fot. J. Szajt

Fig. 189. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Fire-steels. 

Phot. J. Szajt
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Kotły

Z badań prowadzonych na placu Nowy Targ po-
chodzi pierwszy wrocławski przykład metalowego 
kotła (ryc. 190). Jest to fragment ścianki miedzianego 
naczynia. Pod jego lekko zawiniętym wylewem za-
mocowano czterema żelaznymi nitami ucho, również 
żelazne (aneks V.4.a.11). Mimo iż z kotła zachował się 
jedynie fragment, to stanowi on doskonały, materialny 
dowód użytkowania tych metalowych naczyń w do-
mach wrocławskich mieszczan. Wcześniej świadczyły 
o tym pośrednio źródła pisane. W kilku testamen-
tach testatorzy, dysponując swoim majątkiem, zapisali 
w spadku „kessil”, „hartkessil”, „fisch kessil” (1. poł. XV 
w.) (Schultz 1871a, szp. 16, nr 43; szp. 45–46, nr 59, 
64; szp. 78, nr 96; zob. też Goliński 2006, s. 112; s. 150, 
nr 8; s. 157, nr 98; s. 170, nr 264; s. 174, nr 304; s. 188, 
nr 455; s. 191, nr 485; s. 193, nr 49). Terminy „fischkes-
sel” oraz „herdtkessel” pojawiają się także pośród śre-
dniowiecznych testamentów elblążan (Kubicki 2010,
s. 201). Trudno jednak stwierdzić, czy nazwa ta była sto-
sowana w odniesieniu do kociołków o specyficznej for-
mie, jakiej nie jesteśmy w stanie rozpoznać pośród ma-
teriałów archeologicznych, czy też określała wyłącznie 
konkretne przeznaczenie naczynia. We wrocławskich 
źródłach brak natomiast określeń wskazujących suro-
wiec, z którego wykonano dany kocioł, rzadko pojawia 
się także liczba zapisywanych egzemplarzy77. Na pod-
stawie analogii można jednak przypuszczać, iż zwykle 
wykorzystywano w tym celu miedź, a niekiedy także 
mosiądz (por. Hasse 1979, s. 71–72; Mosler-Christoph 
1998, s. 201). Najczęściej do wykonania naczynia uży-
wano tylko jednego metalu, jednak oprócz egzemplarza 
wrocławskiego żelazne ucho w miedzianym kotle zasto-
sowano także w egzemplarzu z Gdańska, datowanym 
na XIII–XIV w. (Trawicka 2007, s. 77–78, ryc. 2.1880), 
a także z Lubeki (Hasse 1979, s. 26, ryc. 14). Fragment 
żelaznego naczynia, przypuszczalnie również kotła, ze 

względu na lekko zaokrąglone dno, znany jest z badań 
Krakowa-Rakowic (Liwoch 2010, s. 110, nr 15; s. 124, 
fot. 14). Pozostałości po produkcji (?) kociołków pozy-
skane zostały w Kołobrzegu (por. Polak 1999, s. 223).

M. Hasse wskazał, iż kotły były jednym z podstawo-
wych metalowych sprzętów już w XIII-wiecznej kuchni 
mieszczańskiej (Hasse 1979, s. 71). Ich powszechność, 
którą można także zaobserwować w materiale ikono-
graficznym, mogła wynikać ze stosunkowo niskiej war-
tości. Kotły będące w użytku domowym nie były zbyt 
duże (o pojemności zwykle do 7–10 litrów78), a dodat-
kowo wykonywano je z cienkiej blachy. Przekładało się 
to nie tylko na cenę, ale także na możliwość przetopie-
nia czy reperacji naczynia. W związku z tym, iż w testa-
mentach rzadko pojawiają się sprzęty pospolite, może-
my przypuszczać, iż pośród zapisanych naczyń znalazły 
się kotły np. o większej pojemności bądź wartości79.

Cienkie ścianki kotłów doskonale przewodziły cie-
pło podczas gotowania. Dna były często zaokrąglone, 
dlatego wykorzystując zamocowane ucha lub kabłąki, 
podwieszano kotły nad ogniem (por. m.in. ryc. 182 d;
183 b–d) przy użyciu prostych haków (Kesselhake) 
bądź bardziej złożonych konstrukcji umożliwiających 
regulację wysokości. Składały się one z żelaznych, zęba-
tych listew zakończonych na jednym końcu haczykiem 
do zawieszenia kotła, na drugim zaś uszkiem. Przez 
otwór przechodził pręt z zapadką, która blokując się na 
poszczególnych zębach listwy, pozwalała na ustawienie 
żądanej wysokości (por. Schultz 1892, s. 84; Bischop 
2014, s. 250–251, ryc. 9). Bez odpowiedniego kontekstu 
trudno wydzielić spośród zebranego materiału haki czy 
ogniwa łańcucha, które mogły być w ten sposób wyko-

77   W XIV w. testamentach z Lüneburga przedmiotem zapi-
su były zwykle 2-3 kotły, w niektórych przypadkach licz-
ba sztuk dochodziła nawet do 9 (Mosler-Christoph 1998, 
s. 8).

78  Niektóre kotły mogły mieć pojemność nawet 480 litrów 
(zob. Hasse 1979, s. 72, przyp. 159). Wydaje się jednak, że 
tak duże egzemplarze miały raczej zastosowanie w kuch-
niach wyspecjalizowanych, np. klasztornych.

79 Według wyceny zastawionych sprzętów kuchennych war-
tość kotłów nie była zbyt wysoka (rozbieżności kwot mo-
gły wynikać z pojemności zastawianych naczyń) i przed-
stawiała się następująco: kocioł – 2 grosze, kociołek – 
4 szelągi halerzy, kocioł z trzema nogami – 12 groszy,   4 ko-
tły – 1 grzywna halerzy, kocioł na ryby – 3 szelągi halerzy, 
5 groszy. Należy mieć jednak na uwadze, iż były to wartości 
zaniżone (za: Goliński 2006, s. 116, 130, 134–135, tab. 6).
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rzystywane. Należy jednak zwrócić uwagę na obecność 
analogicznych konstrukcji żelaznych z placu Nowy 
Targ wykorzystywanych do podwieszania kaganków. 
Część z nich, zamontowana bezpośrednio do misecz-
ki kaganka, nie pozostawia wątpliwości w kwestii ich 
przeznaczenia. Wydaje się, iż fragment regulatora 
(nr inw. 7362/1180) bez towarzyszącego mu zabytku 
bezpośrednio wiązanego z oświetleniem można dopa-
sować do kontekstu kuchennego – wykorzystania przy 
podwieszeniu niezbyt dużego kotła. Pozbawieni jednak 
w tym przypadku kontekstu, jesteśmy zdani wyłącznie 
na hipotezy. Zawieszane kotły pojawiają się także po-
śród inwentarzy krakowskich (por. Ptaśnik 1914).

W testamentach wrocławskich pojawia się także 
zapis miedzianych garnków – „kopperen top” – rów-
nież wykorzystywanych w kuchni (Schultz 1871a, szp. 
45–46, nr 59, 67; szp. 79, nr 98). Ich forma jest jed-
nak trudna do określenia, być może nawiązywały do 
egzemplarzy ceramicznych. Nie można wykluczyć, 
iż znane ze źródeł pisanych terminy, jakimi określa-
no metalowe naczynia kuchenne, m.in. „kocioł”, były 
używane również do opisu tzw. grapenów81. Wydaje 
się, iż na Śląsku, a przede wszystkim we Wrocławiu, 
w przeciwieństwie do nadmorskich ośrodków hanze-
atyckich, metalowe grapeny nie przyjęły się w kuchen-
nym inwentarzu lub po prostu nie cieszyły się szcze-
gólną popularnością. W Polsce przykłady tych naczyń 
znane są głównie z ośrodków miejskich z obszaru Po-
morza82 (por. skarb ze Szczecina: Frankowska-Makała 
2006; Majewski 2013, s. 57; 2006, s. 285–286). W kuchni 
urzędnika krzyżackiego na zamku w Pucku, jak podają 

inwentarze, użytkowano aż sześć grapenów oraz sześć 
kotłów (por. Milewska, Kruppé 2004, s. 238). M. Go-
liński tłumaczy nieobecność w śląskich testamentach 
oraz inwentarzach terminu „grapen” właśnie brakiem 
rozróżnienia terminologicznego dla tego typu naczyń 
metalowych (Goliński 2006, s. 112).

V. Dom i jego wyposażenie

80 Por. opracowanie oświetlenia sztucznego (rozdz. V.3 
w tym tomie)

81 Termin „grapen” był używany w Europie Zachodniej, 
a szczególnie w Niemczech (skąd wywodzi się ich geneza 
– w użytku od 2. poł. XII w.), do określania odlewanych 
naczyń metalowych (najczęściej brązowych) na trzech 
nogach. Od XIV w. były uważane za jedno z podstawo-
wych naczyń w kuchniach mieszczańskich, a ich liczba w 
jednym gospodarstwie dochodziła niekiedy do 18 sztuk 
(Hasse 1979, s. 67). Grapeny rozprzestrzeniły się także 
poza kraje niemieckojęzyczne, m.in. na północ – do An-
glii czy Skandynawii (Krabath 2001, s. 36).

82  W Szczecinie wykształciła się specjalizacja zawodowa – 
grapengiserzy (Majewski 2013, s. 57).

Ryc. 190. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fragment miedzianego kociołka z żelaznym uchem i nitami. 

Fot. J. Szajt

Fig. 190.Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Fragment of copper cauldron with iron handle and rivets. 

Phot. J. Szajt

Patelnie

We wnętrzu XIII-wiecznego obiektu mieszkalnego 
wykonanego w konstrukcji szkieletowej (js. 158) odna-
leziono fragmentarycznie zachowaną żelazną patelnię 
(aneks V.4.a.12: 3659/11). Jej średnicę można rekon-
struować na ok. 28 cm. Z wypełniska studni datowane-
go na 1. poł. XIV w. wydobyto natomiast dwa fragmen-
ty kolejnej patelni z zachowanymi ściankami, dnem 
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oraz fragmentem płaskiego uchwytu (aneks V.4.a.12: 
10124/11; ryc. 191). Przyglądając się źródłom ikono-
graficznym, można potwierdzić obecność w kuchniach 
średniowiecznych patelni o długich, płaskich, metalo-
wych uchwytach. Tego typu sprzęt kuchenny był wy-
korzystywany nie tylko przez mieszczan czy zawodo-
wych kucharzy (ryc. 183 a, c). Ikonografia wskazuje na 
jego stosowanie także pośród chłopstwa (ryc. 182 b). 
W użyciu były również patelnie z tuleją do zamocowa-
nia drewnianego trzonka. Egzemplarze żelazne, brązo-
we i miedziane datuje się od XIV w. (Hasse 1979, s. 78). 
Ikonografia odwzorowuje także sposób przechowy-
wania patelni; zawieszano je na drewnianych półkach 
z wycięciami na uchwyty. W źródłach wrocławskich 
mamy do czynienia z zapisami bezpośrednio wskazu-
jącymi na użytkowanie patelni – „pfanne”, „pchane” 
(Schultz 1871a, szp. 80, nr 109; Goliński 2006, s. 196, 
nr 140). W zapisach świdnickich pojawił się natomiast 
termin „fischpfanne”. W źródłach archeologicznych czy 
ikonograficznych nie jesteśmy w stanie wskazać kon-
kretnych form patelni. Ze względu na dostosowanie do 
przygotowywania konkretnego rodzaju potraw musia-
ły mieć charakterystyczne cechy. G. Benker wydziela 
kilka typów „Pfannen”, które przede wszystkim należy 
wiązać ze specjalizacją naczyń w nowożytności. Genezę 
średniowieczną mają jednak „Bratpfannen”83, za które 
uznano formy o wyższych ściankach (8–20 cm), prze-
znaczone nie tyle do smażenia, ile do gotowania „jed-
nogarnkowych” (Eintopf) potraw, np. charakterystycz-
nych w wiekach średnich brei. Patelnie wrocławskie 
mogły być wykorzystywane w analogiczny sposób. Były 
co prawda średnio głębokie (wysokość ścianek wyno-
siła 6 cm), jednak ich pojemność można szacować na 
ok. 4 litrów.

W materiałach zachodnich pojawiają się również 
patelnie z trzema nóżkami (Hasse 1979, s. 78; por. tak-
że ryc. 183 a). W źródłach wrocławskich brak niestety 
przykładów ich obecności. Ten typ mógł być częściej 

wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń, podob-
nie jak ceramiczne trójnóżki.

W źródłach pisanych z terenów Dolnej Saksonii 
patelnię określano jako „deghel” (Tiegel) (Hasse 1979, 
s. 78). W testamentach wrocławskich pojawiają się za-
pisane w spadku „tegil” oraz „fischtegil”. Jak wskazał 
M. Goliński, określenia te są niekiedy używane równo-
cześnie z terminem „pfanne”, stąd nie zawsze można je 
uważać za odpowiadające formie patelni, jak w przy-
padku Saksonii. Z pewnością jednak część z tych naczyń 
była użytkowana w kuchni. Przede wszystkim świadczy 
o tym wymieniony w źródłach „fischtiegel” (Goliński 
2006, s. 112). Po raz kolejny spotykamy się więc z for-
mą naczynia przeznaczoną konkretnie do przyrządza-
nia ryb. We Wrocławiu nie jest to niczym wyjątkowym, 
odpowiadały one potrzebom konsumpcyjnym. Tutejsi 
mieszczanie mieli bowiem zapewniony dostęp do za-
sobów morskich poprzez ożywiony handel ze strefą 
nadmorską. W źródłach zachowały się m.in. oskarże-
nia skierowane w stronę pruskich dostawców, którzy 
mieli dostarczać wrocławianom ryby gorszej jakości, 
za małe bądź nawet zepsute (Szymczak 2011, s. 53).

Omawiając naczynia wykorzystywane przy obrób-
ce termicznej, należy również nadmienić, iż w użytku 
wrocławian były także metalowe rondle, określane 
w źródłach jako „randel”. Niestety brak materiałów 
archeologicznych, które można by połączyć z tym ter-
minem. Zapewne formą przypominały te użytkowane 
współcześnie.

Ruszty

Podczas obróbki termicznej używano także rusz-
tów oraz rożnów. W trakcie badań placu Nowy Targ 
w latach 2010–2012 nie odnaleziono niestety żadnych 
zabytków metalowych lub drewnianych wykorzystywa-
nych jako rożny. Na terenie placu Nowy Targ oraz Ryn-
ku pozyskano je natomiast w roku 2000 (Buśko 2002, 
s. 313–314, ryc. 10–11). Były to szpadki – ostro zakoń-
czone pręty z ukształtowaną po przeciwnej stronie rę-
kojeścią w formie prostej sztabki lub korby. Obecność 
tego rodzaju zabytków, wykorzystywanych podczas ob-
róbki termicznej potraw, potwierdzają również źródła 

83 W literaturze przedmiotu można także zaobserwować 
używanie terminu „brytfanna” jako synonimu odtłusz-
czaczy oraz rynienek ustawianych pod rożnami (por. 
Rębkowski 1992, s. 101).
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pisane. Termin „bratspiefse” pojawia się pośród zapisów 
wrocławskich testatorów dwukrotnie (Schultz 1871).

Do tej pory o obecności rusztów w kuchni wroc- 
ławskich mieszczan mogliśmy wnioskować jedynie 
z zapisów źródłowych. W jednym z testamentów przed-
miotem zapisu były właśnie „roste” (Schultz 1871). 
Z placu Nowy Targ znane są dwa pierwsze wrocławskie, 
fragmentarycznie zachowane ruszty (aneks V.4.a.13). 
Zostały one pozyskane z jednostki datowanej na 2. poł. 
XIV – początek XV w. Ich pełny wygląd można próbo-
wać odtworzyć na podstawie znanych analogii z Pomo-
rza, m.in. Kołobrzegu (Polak 1998a, s. 211; 1999, s. 227) 
oraz Gdańska (Trawicka 2010, s. 103). Zróżnicowanie 
form oraz rozmiarów rusztów możemy zaobserwować 
także dzięki źródłom ikonograficznym. Jako atrybut 
św. Wawrzyńca ruszty były bardzo częstym elementem 
średniowiecznej ikonografii.

Sprzęty te składały się z czworobocznej, rzadziej 
owalnej ramy oraz mocowanych równolegle lub pro-
stopadle prętów. W niektórych egzemplarzach łączono 
je w formę kraty. Ustawianie rusztu na piecu ułatwiały 
nóżki wyprowadzone z jego naroży, a jego przenosze-
nie – uchwyt, będący przedłużeniem środkowego pręta 
lub taśmy tworzącej ramę rusztu. Stosowane były rów-
nież uchwyty w formie tulei do zamocowania drew-
nianego trzonka (por. ryc. 192 b). Ruszty wykonywano 
najczęściej z żelaza, jednak w użytku były również eg-
zemplarze drewniane (Schulz 2011, s. 485), szczególnie 
zalecane przy opiekaniu ryb. W niektórych przepisach 
kucharskich sugerowano także, aby przed nałożeniem 
mięsa na rożen najpierw wstępnie opiec je właśnie na 
ruszcie (Benker 1987, s. 41–42).

W pierwszym ruszcie z placu Nowy Targ zacho-
wały się fragmenty dłuższych boków żelaznej ramy, 
które na końcu zagięto pod kątem prostym w formę 
nóżek. Na jednej z cienko wykutych taśm zachował się 
otwór wskazujący, iż wewnętrzne pręty były mocowane 
prostopadle. Dłuższe boki prostokątnej (?) ramy połą-
czono poprzeczną sztabką, która w połowie długości 
została półokrągło rozklepana. W części środkowej 
zachował się otwór po uchwycie rusztu. Mogła być to 
zamocowana tulejka lub przechodzący przez środek 

i przedłużony na zewnątrz ramy pręt (por. ryc. 192 b, 
d). W przypadku drugiego rusztu (aneks V.4.a.13) za-
chowała się wyłącznie jedna nóżka z fragmentem taśmy 
oraz przymocowany do niej pręt o czworobocznym 
przekroju. Ze względu na brak śladów po mocowaniu 
uchwytu możemy przypuszczać, iż znajdował się on po 
przeciwnej, niezachowanej stronie rusztu.

Z uwagi na stan zachowania obu zabytków nie jest 
możliwa ich pełna rekonstrukcja. Wrocławskie eg-
zemplarze były rusztami o średnich rozmiarach, na co 
wskazuje ich wysokość równa 9 i 6,5 cm. Długość krót-
szych boków wynosiła natomiast 29 i 26 cm.

Pod opiekane mięso podstawiano płytkie odtłusz-
czacze, rynienki bądź brytfanny84 o charakterystycznej 
podłużnej formie owalnej lub czworokątnej. Spływał 
do nich wytopiony tłuszcz, który wykorzystywano do 
ponownego zwilżania pieczonych mięs (Benker 1987, 
s. 44; Rębkowski 1992). W niektórych egzemplarzach 
dodatkowym elementem były uchwyty (na krótszym 
boku) lub tulejki do osadzenia trzonka (pośrodku dłuż-
szego boku). Wielokrotnie były to naczynia ceramiczne 
– szkliwione, proste w swojej formie, stąd brak o nich 
wzmianek we wrocławskich źródłach pisanych. Pośród 
materiałów z placu Nowy Targ we Wrocławiu nie udało 
się zidentyfikować tej specjalistycznej formy naczynia, 
pozyskano ją natomiast podczas badań parceli przy 
ul. Więziennej 2385. Datowana na XIV–XV w. (?) bryt-
fanna wyróżnia się pojedynczym uchwytem na krót-
szej ze ścian oraz półokrągłym wcięciem (wylewem) 
po przeciwnej stronie. Pod wylewem wykonana została 
także prosta dekoracja – pojedyncza fala ograniczona 
przez dwie poziome linie. Wewnątrz naczynie oblane 
jest pomarańczowo-zieloną polewą. Analogie średnio-
wieczne zanotowano m.in. pośród materiałów koło-
brzeskich (Rębkowski 1992; 1997, s. 169, tabl. 30.11; 
31.1) oraz elbląskich (Fonferek et al. 2012, s. 111–112, 
ryc. 140). Brytfanna z zachowaną nóżką znana jest tak-
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84  W terminologii niemieckiej określane jako „Untersatzp
fanne”, „Träufelpfanne”, „Bratwanne”, w angielskiej jako 
„dripping pan”.

85  W zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia – oddział 
Muzeum Archeologiczne.
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że z Greifswaldu (Enzenberger 2007, s. 121, ryc. 65). 
Zabytek, który można interpretować jako fragment 
prostokątnego odtłuszczacza, został pozyskany także 

podczas badań zamku w Oleśnicy, jest to jednak eg-
zemplarz nowożytny (Cembrzyński et al. 2010, s. 295, 
ryc. 10.1).

Ryc. 191. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Dwa fragmenty żelaznej patelni: a – nr inw. 3659/11; 
b – nr inw. 10124/11. Fot. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 191. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Two fragments of iron pan. a – inv. no. 3659/11; 
b – 10124/11. Phot. K. Wieczorek-Kańczura

Ryc. 192. Ruszty: a – Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012, 
rys., fot. K. Wieczorek-Kańczura; b – za: Dembińska 1999, s. 91; 
c – za: Polak 1998, tabl. 92.8; d – za: Benker 1987, s. 92, ryc. 110

Fig. 192. Grates: a – Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012, 
drawing, phot. K. Wieczorek-Kańczura; b – after: Dembińska 1999, p. 91; 
c – after: Polak 1998, plate 92.8; d – after: Benker 1987, p. 92, Fig. 110

Między kuchnią a stołem



296

Podsumowanie

Materiały wrocławskie, które stanowią element wy-
posażenia kuchennego, zarówno te z placu Nowy Targ, 
jak również pozyskane podczas wcześniejszych badań 
w granicach średniowiecznego miasta, są zbiorem naj-
liczniejszym w skali nie tylko Wrocławia, ale i całej 
Polski. Pełna rekonstrukcja wyposażenia oraz wyglądu 
pomieszczeń kuchennych nie jest jednak możliwa bez 
wykorzystania źródeł pisanych oraz ikonograficznych, 
niezbyt wprawdzie licznych, lecz wzajemnie się uzupeł-
niających.

Mieszczanie wrocławscy użytkowali naczynia i przy- 
bory o formach powszechnych w całej ówczesnej 

Europie. Na tle sytuacji w innych krajach Wrocław 
wyróżnia się jedynie liczbą zabytków, szczególnie 
wykonanych z metali (nie tylko samych naczyń, ale 
również rusztów, rożnów i trójnogów). Wydaje się to 
wynikiem wyłącznie poziomu zaawansowania badań 
archeologicznych, stanu zachowania zabytków oraz 
specyfiki wtórnie wykorzystywanego surowca. Porów-
nując dostępne dane, można zauważyć brak pośród 
źródeł wrocławskich, zarówno archeologicznych, jak 
i pisanych, m.in. przetaków czy tarła, obecnych m.in. 
w testamentach krakowskiego patrycjatu (por. Ptaśnik 
1934, s. 492). Informacji o swego rodzaju specjalizacji 
sprzętów oraz świadomości ówczesnych użytkowników 
w kwestii rozróżniania poszczególnych form naczyń 
oraz przyborów kuchennych pod względem funkcji 
dostarczają przede wszystkim źródła pisane i używana 
w nich terminologia. Należy tutaj podkreślić różnorod-
ność specjalistycznych określeń w przypadku kotłów 
(kessil, hartkessil, fisch kessil), patelni (pfanne, fischp-
fanne), a także naczyń o identycznej, jak się wydaje, 
funkcji (tegil, fischtegil, randel). Trudniej jednak o zna-
lezienie analogii zapisów w materiale archeologicznym. 
Przy obecnym stanie badań oraz dostępnych zabytkach 
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy użyte terminy 
określały specyficzną formę naczyń czy ich wykorzy-
stanie, czy też łączyły obie możliwości.

Katarzyna Wieczorek-Kańczura

b. Noże, pochewki i okucia pochewek na noże

Noże

Noże należą do kategorii przedmiotów codzien-
nego użytku charakteryzujących się dużym zróżnico-
waniem formy oraz funkcji. Wykorzystywano je w do-
mach oraz pracowniach rzemieślniczych, traktowano 
również jako element wyposażenia osobistego. Próby 
klasyfikacji oraz jednoznacznego określenia sposobu 
wykorzystywania analizowanych artefaktów są jed-
nak utrudnione. Jedynie w przypadku kilku typów 
noży ikonografia pozwala na wskazanie ich konkretnej 
funkcji. Późnośredniowieczne dzieła malarskie dowo-
dzą np., że przytraczane do pasa noże o długiej, wąskiej 
głowni, tzw. noże do chleba (niem. Brotmesser), służy-
ły do krojenia i stanowiły atrybut dobrego gospodarza 
lub gospodyni. Potwierdza tę tezę m.in. wyposażenie 
pochówków kobiecych odkrytych na nowożytnym 
cmentarzu Salwatora we Wrocławiu, gdzie stosunkowo 
licznie występują noże i klucze podczepiane pierwotnie 
do pasów (Sawicki 2015, s. 59, 75).

Pośród zachowanych późnośredniowiecznych źró-
deł pisanych z terenu Wrocławia brak jakichkolwiek 
wzmianek dotyczących noży. Na terenie Śląska zapi-
sy egzemplarzy z posrebrzanymi trzonkami pojawiają 
się wyłącznie we wczesnonowożytnych testamentach 
świdnickich (Bobowski 2011, s. 141, 146). Testamenty 
mieszczan i kupców poznańskich, a także źródła krzy-
żackie wskazują natomiast na zróżnicowane przezna-
czenie konkretnych egzemplarzy; świadczą również 
o tym terminy użyte do opisu noży przytoczone przez 
P. Michalika (2007, s. 49–51, tam dalsza literatura). Bio-
rąc pod uwagę fakt, że przedmiotem spadku mogły być 
np. proste i tanie drewniane łyżki lub gliniane garnki, 
brak noży w źródłach wrocławskich wydaje się szcze-
gólnie zastanawiający.

W poniższej analizie uwzględniono 483 noże, które 
pozyskano podczas badań placu Nowy Targ we Wro-
cławiu (aneksy V.4.b). Jest to jak dotąd najliczniejszy 
publikowany zbiór z terenów Polski. Zespoły noży, ja-
kie zostały poddane bardziej lub mniej szczegółowym 
opracowaniom, znane są we Wrocławiu ze starszych 
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badań placu Nowy Targ (Kaźmierczyk 1966–1970), 
z ul. Kotlarskiej (Romanow 1978), Szewskiej (Kon-
czewska, Wachowski 2010), fosy miejskiej (Konczew-
ska, Konczewski 2004). Opublikowano także zespoły 
z Gdańska (Trawicka 2007; Kasprzak 2013), Koło-
brzegu (Polak 1996; 1997; 1998a; 1999) oraz Pucka 
(Michalik 2007). Materiały mazowieckie posłużyły na-
tomiast stworzeniu typologii noży autorstwa B. Gier-
lacha (1972). Pośród sztandarowych publikacji należy 
wymienić także pracę G. Holtmanna (1993), obejmu-
jącą zbiory europejskie, a także analizę zabytków lon-
dyńskich autorstwa J. Cowgill, M. de Neergaard oraz 
N. Griffiths (2008).

Kryteria, jakie badacze przyjmują do klasyfika-
cji zbiorów, są różnorodne. W opinii autorów niniej-
szego opracowania wydzielenie konkretnych funkcji 
noży na podstawie ich formy jest zabiegiem trudnym, 
a tym samym obarczonym dużą granicą błędu. Próby 
takiej klasyfikacji podjął się P. Michalik (2007, s. 52–
60), który po dokonanym podziale na noże: kuchenne, 
stołowe, osobiste, osobiste lub stołowe, kuchenne lub 
osobiste podkreślił subiektywizm zastosowanych przez 
siebie kryteriów. Podział poszczególnych form na pod-
stawie funkcji zastosowała także M. Kasprzak (2013), 
analizując materiał gdański. Noże wykorzystywane 
w trakcie posiłków, tzw. noże stołowe (niem. Tafelmes-
ser, ang. table knife), identyfikowane są z egzemplarza-
mi o głowniach smukłych, z ostrym szpicem, delikat-
nym trzonkiem. Cechą wyróżniającą mogła być także 
bogata dekoracja (Holtmann 1993, s. 541–545; Cowgill 
et al. 2008, s. 51). Należy jednak mieć na uwadze, że 
ikonografia zaprzecza stosowaniu tak wąskich klasy-
fikacji, wskazując jednocześnie na wielofunkcyjność 
noży. W kontekście kuchennym mogły być wykorzy-
stywane zarówno egzemplarze o masywnych głowniach 
(por. Benker 1987, s. 32, ryc. 33)86, jak i noże osobiste, 
noszone przy pasie w specjalnych pochewkach (por. 
Cowgill et al. 2008, s. 52, ryc. 15). Zasadność stosowa-

nia sztywnych podziałów funkcjonalnych wyłącznie na 
podstawie danych metrycznych, a zatem formalnych, 
neguje także G. Holtmann (1993, s. 33, 177, 541–546). 
Badacz ten, używając roboczego terminu „nóż uniwer-
salny” (niem. Mehrzweckmesser), podkreśla problem 
rozróżnienia krótkich egzemplarzy bojowych, noży 
użytkowanych podczas uczt oraz noży służących do 
prac rzemieślniczych.

Spośród zespołu wrocławskiego możliwe jest jed-
nak wydzielenie grupy noży przeznaczonych do ser-
wowania potraw, we współczesnej nomenklaturze 
określanych jako noże półmiskowe, środka stołu lub 
serwingowe, a w pracach niemieckojęzycznych jako 
„Vorlegemesser”. Ich specyficzną funkcję potwierdza 
m.in. ikonografia, w szczególności sceny Ostatniej 
Wieczerzy, w których przedstawiane są także charakte-
rystyczne noże o tępo zakończonej głowni.
Oprócz przytoczonego wyżej podziału funkcjonalne-
go w literaturze przedmiotu stosowana jest również 
klasyfikacja oparta wyłącznie na cechach konstruk-
cyjnych. Może to być sposób ukształtowania trzpienia 
w formie kolca lub rozklepanej listwy (por. Ottaway, 
Rogers 2002). Praktykowany jest także mniej lub bar-
dziej szczegółowy podział na grupy głowni noży we-
dług ich kształtu. Mając na uwadze liczebność zbioru 
wrocławskiego oraz brak możliwości dokładnego roz-
różnienia funkcjonalnego, dla materiału z placu Nowy 
Targ przyjęty został podział wzorowany częściowo 
na klasyfikacji G. Holtmanna (1993)87. Zastosowane 
przez niemieckiego badacza kryteria służyły przede 
wszystkim uszeregowaniu dostępnych danych oraz 
prześledzeniu wewnętrznego schematu rozwoju głowni 
w poszczególnych grupach analizowanych przez niego 
zabytków. Jako główne kryterium dla noży wrocław-
skich obrano kształt zakończenia głowni, wydzielając 
tym samym zbiór noży ze szpicem (usytuowanym albo 
w linii prostej z tylcem, albo w linii prostej z ostrzem, 

86 Podkreślane jest także znaczenie wysokiej jakości wy-
konania, a więc wytrzymałości samej głowni noża użyt-
kowanego w kuchni (Cowgill et al. 2008, s. 53) oraz 
masywności samych trzonków (Michalik 2007, s. 56).

87  Niektóre grupy noży (typy I, III–VI) z ul. Szewskiej we 
Wrocławiu, wydzielone przez M. Konczewską oraz              
K. Wachowskiego (2010), również można wiązać z for-
mami wyróżnionymi przez G. Holtmanna (I–IV).

88  Grupa I–III wg typologii Holtmanna.
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albo centralnie)88 oraz z zakończeniem tępym (pro-
sto/wklęsło albo wolutowo, albo z wycięciami na linii 
tylca)89. W przypadku głowni o szpicu usytuowanym 
centralnie charakterystyczne ukształtowanie linii tyl-
ca oraz ostrza pozwoliło na wyróżnienie dodatkowych 
sześciu grup. Tym niemniej stan zachowania niektó-
rych egzemplarzy nie pozwolił na ich sklasyfikowanie. 
Dla tak licznego zbioru zastosowanie podziału formal-
nego wydaje się najwłaściwsze, mamy bowiem możli-
wość prześledzenia różnorodności typologicznej noży, 
a także ich ewentualnych zmian w czasie.

Głownie zakończone szpicem

Typ I

Głownie noży zaklasyfikowane do typu I charak-
teryzują się szpicem wieńczącym prosty tylec. Pośród 
132 zabytków daje się zaobserwować zróżnicowanie 
przebiegu linii ostrza (ryc. 193; aneks V.4.b.1). W przy-
padku 47% egzemplarzy ostrze skierowane jest skośnie 
w szpic. Łukowate zakończenie skośnej linii ostrza 
zaobserwowano w 32% głowni, a początkowo prostej 
przy jedynie 13%. Jedynie 7,6% pozyskanych podczas 
badań noży typu I charakteryzuje się ostrzem łuko-
watym90. Długość głowni jest mocno zróżnicowana 
i wynosi od 6 do 20,7 cm, jednak najczęściej mieści się 
w przedziale między 6 a 10 cm. Niewielka szerokość 
w części środkowej (0,8–2,4 cm) oraz niewielka gru-
bość tylca, wynosząca średnio 0,3 cm, wskazuje, iż noże 
typu I nie należały do egzemplarzy masywnych. Domi-
nują trzpienie w formie kolca (100 sztuk), listwy bądź 
ich fragmenty zachowały się przy jedynie 4 zabytkach. 
W nasadach 9 głowni widoczny jest natomiast otwór 
po pojedynczym nicie.

G. Holtmann na podstawie dostępnych materia-
łów datował występowanie grupy 1, z którą można łą-
czyć opisane powyżej głownie noży wrocławskich, od 
IX do XVII w., a na terenach Polski od X do XIV w. 
(Holtmann 1993, s. 110, 114). Analiza wrocławskiego 

zespołu wykazała ich obecność we wszystkich okre-
sach osadniczych, ze szczególnym nasileniem w fazach 
III–IV (45%). Jednocześnie w XI–XII w. typ I – głow-
nia o szpicu usytuowanym w linii prostej z tylcem – był 
najliczniejszy (40%) pośród materiałów datowanych na 
ten okres, dla których możliwe było przyporządkowanie 
formalne.

Na głowniach 40 noży można zaobserwować stru-
ziny, ślady dekoracji rytej, puncowanej, w kilku przy-
padkach inkrustowanej metalami kolorowymi. Brą-
zowa blaszka okrywała tylec dwóch zabytków. Pośród 
motywów zdobniczych pojawiają się krzyżyki, rzędy 
trójkątów, niewielkich arkadek, linie proste, wolutowo 
zawinięte, a także zygzaki i romby. Głownie dekorowa-
ne były również rzędem kolistych zagłębień połączo-
nych linią (por. ryc. 194 a).

Typ II

Zespół 19 noży sklasyfikowanych jako typ II cha-
rakteryzuje szpiczaste zakończenie, ukształtowane 
poprzez połączenie tylca z prosto poprowadzonym 
ostrzem (ryc. 195 a; aneks V.4.b.2). W 12 przypadkach 
linia tylca przebiega łukowato na całej długości. Pozo-
stałych 7 noży wyróżnia się tylcem prostym schodzą-
cym lekkim łukiem lub skośnie w szpic. Forma głowni 
o prostym ostrzu i łukowatej linii tylca jest przez nie-
których badaczy łączona z obróbką drewna (Michalik 
2007, s. 44, tam dalsza literatura; por. też Konczew-
ska, Wachowski 2010, s. 278). Rozmiary noży z placu 
Nowy Targ (głownia: długość: 5,4–13,2 cm, szerokość:        
1–2,3 cm) mogą pośrednio wskazywać na wykorzysty-
wanie niektórych egzemplarzy w rzemiośle. Niewielka 
głownia umożliwiała dobór odpowiedniej siły nacisku, 
a tym samym punktowe operowanie narzędziem.

Spośród 16 zachowanych w całości lub fragmen-
tarycznie trzpieni tylko 2 mają formę listwy z zacho-
wanym brązowym nitem. Wyróżnić należy także nóż, 
którego żelazna głownia została przedłużona w trzonek 
w formie półokrągło zakończonej okładziny. W nasa-
dach 2 głowni zachował się otwór po nicie.

Datowanie zespołu wrocławskiego od XI–XII do 
początku XV w. pokrywa się z chronologią grupy 2 
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89  Grupa IV wg typologii Holtmanna (jako „Sonderform”).
90    Ułamany szpic w pozostałych egzemplarzach uniemożli-

wił poprawne określenie przebiegu linii ostrza.
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G. Holtmanna dla noży z terenu Polski. W kontekście 
europejskim noże o prostym ostrzu stanowią niewiel-

ki odsetek, przy czym najwięcej zabytków datowanych 
jest po 1400 r. (Holtmann 1993, s. 118).

Ryc. 193. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownie noży, typ I. Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 193. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blades: type I. Drawing K. Wieczorek-Kańczura

6348/11
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 194. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdobienia głowni: a – zdobienia na głowniach noży – kolorem szarym 
zaznaczona inkrustacja metalami kolorowymi, rys. K. Wieczorek-Kańczura; b – przykłady głowni zdobionych sceną 

antytetycznie ustawionych zwierząt, fot. J. Szajt

Fig. 194. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Blade decorations: a – ornaments on knife blades – coloured 
metal inlays marked with grey, drawing K. Wieczorek-Kańczura; b – examples of blades with depictions of antithetical animals, 

phot. J. Szajt
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Typ III

Typ III jest zbiorem, którego wspólną cechą jest 
szpic umiejscowiony centralnie albo bliżej ostrza. 
Przebieg linii tylca oraz ostrza jest mocno zróżnico-
wany, stanowiąc tym samym kryterium wewnętrznego 
podziału. G. Holtmann wyróżnił w ramach prezento-
wanego typu aż 13 różnych grup. Dla materiału wroc-
ławskiego zdecydowano się wydzielić jedynie 6 grup, 
kierując się najbardziej charakterystycznymi cechami 
ukształtowania głowni.

Grupa 1. Egzemplarze o prostym tylcu, przecho-
dzącym wklęsłym wycięciem w szpic, odpowiadają 
grupie 8 według klasyfikacji Holtmanna (ryc. 196 a; 
aneks V.4.b.3). W Europie forma ta dominuje na te-
renach Polski oraz Litwy, głównie między X a XIV w. 
(Holtmann 1993, s. 151). Niewielki zbiór wrocław-
ski, na który składa się jedynie 7 noży, datowany jest 
od końca XII do początku XIV w. Głownie nie są zbyt 
masywne, ich długość waha się pomiędzy 7 a 12,3 cm, 
a szerokość – od 1,1 do 2,1 cm. Omawianą grupę mo-
delowo reprezentuje nóż o nr. inw. 6861/11, z wyraźnie 
zaznaczonym, wklęsłym wycięciem tylca oraz zdo-
bieniem w postaci rzędu trójkątów na jednym płazie 
głowni (ryc. 196 a). Do analizowanej grupy włączo-
no także egzemplarze o tylcu przechodzącym w szpic 
z nieco bardziej płytkiego, niekiedy skośnego wcięcia. 
G. Holtmann (1993, s. 165–166, ryc. 66) formę tę za-
liczył do typu IVf, czyli noży o przeznaczeniu specjal-
nym (niem. Sonderform). W trakcie analizy zabytków 
z placu Nowy Targ za główne kryterium obrano jed-
nak nie funkcjonalność, lecz formę. Tym samym, ze 
względu na obecność szpica, zdecydowano o włączeniu 
wszystkich 7 głowni do typu III.

Grupa 2. Kolejna grupa, 4 noży (grupa 9 wg Holt-
manna), charakteryzuje się tylcem wklęsłym na po-
nad połowie długości, którego dalsza linia przebiega 
prosto w kierunku nasady (ryc. 196 b; aneks V.4.b.4). 
Wrocławskie głownie zostały pozyskane z nawarstwień 
datowanych od końca XII do lat 60. XIII w., funkcjonu-
jących zatem w fazie II i III. Zachowane noże nie nale-
żą do egzemplarzy masywnych. Ich długość mieści się 

w przedziale od 7 do 12,9 cm, a szerokość od 1,4 do 
2 cm.

Grupa 3. W 9 głowniach linia tylca została po-
prowadzona skośnie w górę, a następnie, tworząc kąt 
rozwarty, skośnie w szpic (ryc. 195 b; aneks V.4.b.5). 
W przypadku 6 egzemplarzy załamanie tylca znajduje 
się blisko nasady, w 3 nożach umiejscowione zostało 
bliżej środka, nadając głowni kształt zbliżony do trój-
kąta. Z wydzielonej grupy szczególnie wyróżniają się 
wyraźnie łukowato ukształtowane ostrza 2 noży. Oma-
wiane zabytki zostały zakończone trzpieniem w formie 
kolca i można je uznać za niewielkie. Długość głowni 
oscyluje między 5,8 a 12,5 cm, a ich szerokość między 
1 a 2,5 cm. Poddane analizie noże zostały pozyskane 
z nawarstwień datowanych od końca XII do 1. poł. 
XIV w. Noże o takiej formie nie znalazły się pośród kla-
syfikacji G. Holtmanna. O specjalnym, przypuszczalnie 
stołowym przeznaczeniu świadczą dekoracje wykona-
ne na głowniach 2 egzemplarzy, datowanych od końca 
XII do lat 60. XIII w. (ryc. 194 b). Na obydwu pojawia 
się motyw trzech zwierząt lub stworów, z których dwa 
ustawione są antytetycznie po obu stronach niewielkie-
go krzyża. Pod zoomorficznym motywem wykonana 
została fala o ostrych zakończeniach. Po drugiej stronie 
głowni zachowały się dekoracje geometryczne.

Grupa 4. Do tej grupy przyporządkowanych zosta-
ło 7 głowni o tylcu delikatnie wklęsłym na całej swo-
jej długości, przechodzącym w szpic (ryc. 197 a; aneks 
V.4.b.6). Stopień wygięcia zabytków z placu Nowy Targ 
jest jednak stosunkowo niewielki. Na jednej z głowni 
pod linią tylca zachowała się dekoracja w postaci krót-
kich, trójkątnych nacięć. Tak ukształtowane głownie 
odpowiadają grupie 10 G. Holtmanna, który datował 
okres największego nasilenia ich produkcji na terenach 
Polski oraz wschodnich Niemiec na XI–XIV w. (Holt-
mann 1993, s. 158). Analizowana grupa noży wrocław-
skich wystąpiła wyłącznie w fazach II, III, V–VII.

Grupa 5. Do tej grupy przypisano jeden zabytek, 
pozyskany z warstwy datowanej na koniec XIII – po-
czątek XIV w. (ryc. 196 c; aneks V.4.b.7), który kształ-
tem nawiązuje do wydzielonej przez G. Holtmanna 
(1993, s. 160–161) grupy 12 (typ IIId1). Niewielkie 
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ostrze, o długości 4,2 cm, zostało zakończone wcię-
ciem. Na przejściu tylca w szpic można zaobserwować 
ślady spiłowania, dlatego obecny wygląd noża może 
być wynikiem wtórnego zabiegu, a zatem zmiany funk-
cji pierwotnie dłuższej, uszkodzonej głowni.

Grupa 6. W swojej klasyfikacji G. Holtmann zdecy-
dował się na wewnętrzne zróżnicowanie typu IIIb (gru-
py 3–7). Materiał z placu Nowy Targ w postaci głowni, 
których ostrza oraz tylce schodzą się ze sobą w szpic, 
potraktowano jednak wspólnie i włączono tym samym 
do największego zespołu, liczącego 156 egzemplarzy 
(ryc. 198; aneks V.4.b.8). Analizując przebieg linii tylca 
oraz ostrza, można jednak zaobserwować ich niewiel-
kie zróżnicowanie. Charakterystyczne dla opisywanej 
grupy jest łukowate lub skośne przejście głowni w szpic. 
Mocno zróżnicowane są także rozmiary zachowanych 
w dobrym stanie egzemplarzy. Długość głowni 99 zabyt-
ków, z których możliwe było pobranie pomiarów, waha-
ła się od 5 do 19,9 cm, przy czym najczęściej mieściła się 
w przedziale ok. 7–12 cm. Szerokość (dla 142 egzem-
plarzy) wynosiła od 0,7 do 3,2 cm (średnio 1,6 cm). Do 
opisywanej grupy włączono także nóż o zwężającej się 
głowni z długim na 11,5 cm kolcem. Podobny egzem-
plarz pozyskany został w Greifswaldzie pośród narzędzi 
garbarskich (Lehmkuhl, Mulsow 2005, s. 281, ryc. 6).

Fragmenty tych noży datowane są szeroko od XI–
XII do XVIII w., z czego nasiloną obecność w materiale 
z Nowego Targu można zaobserwować w fazach III, IV 
(42%) oraz V–VII (45%). W tych okresach omawiane 
głownie są również najliczniej występującymi w skali 
całego zbioru noży z placu Nowy Targ.

Sposób ukształtowania trzpienia udało się określić 
dla 126 zabytków, z czego aż 116 miało formę kolca. Eg-
zemplarze z nitowaną listwą datowane są od końca XIII – 
1. poł. XIV do XVIII w. Wyraźnie zaznacza się przewaga 
egzemplarzy z 2. poł. XIV – początku XV w. Niewielka 
liczba zabytków nie pozwala zatem na potwierdzenie 
wzrostu popularności noży z trzpieniem w formie listwy, 
co w niektórych zespołach z miast europejskich zauwa-
żalne jest od XIV w. (np. Cowgill et al. 2008, s. 51).

Ślady zdobień widoczne są na 53 zabytkach, a motywy 
dekoracji są zbieżne ze zdobnictwem głowni noży typu I.

Głownie tępo zakończone

Typ IV

Ten specyficzny, ze względu na tępe zakończenie 
głowni oraz bogate zdobienia, typ został przyporząd-
kowany przez G. Holtmanna do tzw. Sonderform IV 
(1993, s. 162–169). Forma noża umożliwiała nakłada-
nie potraw, a niekiedy również ich porcjowanie, dlatego 
w niemieckojęzycznej literaturze przedmiotu określana 
jest terminem „Vorlegemesser”. Przez polskich badaczy 
stosowane są takie noże są określane jako jako półmi-
skowe (Konczewska, Wachowski 2010, s. 278), środka 
stołu lub serwingowe. Ikonografia przedstawiała je 
głównie w kontekście stołów dworskich, podczas wy-
stawnych uczt (Holtmann 1993, s. 541), ale liczba odna-
lezionych głowni z placu Nowy Targ wskazuje, że anali-
zowany typ był dostępny szerszej grupie użytkowników.

Grupa 1. W zbiorze z placu Nowy Targ głownie 22 
noży zostały zakończone prosto lub wklęsło (ryc. 197 b; 
aneks V.4.b.9). Analogiczny egzemplarz o wklęsłym za-
kończeniu głowni znany jest też ze starszych badań na 
placu Nowy Targ (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 135, 
ryc. 43.12). Linia tylca oraz ostrza na poszczególnych 
zabytkach przebiegała równolegle, łukowato, wklęsło 
lub skośnie. Omawiany typ noży był użytkowany we 
wszystkich okresach osadniczych, jednak największe 
nasilenie ich występowania (59%) można zaobserwo-
wać w fazach V–VIII. Długość głowni wynosiła od 7, 
1 do 11 cm (średnio 9 cm), szerokość natomiast mieści-
ła się w granicach między 1 a 3,7 cm. Tylko w jednym 
egzemplarzu trzpień został wykonany w formie listwy. 
Drewniane okładziny, jakie zostały do niej przynitowa-
ne, nie noszą jednak żadnych śladów zdobień.

Noże używane do serwowania potraw spełnia-
ły również funkcję reprezentacyjną, dlatego zarówno 
głownie, jak i trzonki były niekiedy dekorowane. Zdo-
bienie zachowało się na głowniach 11 wrocławskich 
egzemplarzy. Na jednej z nich powtórzył się motyw 
znany z opisywanych wcześniej noży z grupy 3 typu III, 
a mianowicie krzyżyk oraz trzy zwierzęta lub stwory, 
w tym dwa ustawione antytetycznie. Pod nimi można 
zaobserwować falę o ostrych zakończeniach (nr inw. 
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1844/11). Po przeciwnej stronie głowni wykonana zo-
stała identyczna fala, nad nią natomiast zygzak i pe-
rełki. Płaz innego noża został ozdobiony rzędem pier-
ścieni oraz niewyraźnych trójkątów. Stan zachowania 
kolejnego egzemplarza nie pozwolił na rozpoznanie 
dekoracji. Na kolejnym ograniczono ją do inkrusta-
cji z brązu, wypełniającej nacięcia na tylcu. Pozostałe 
głownie zdobią struziny oraz punce zbieżne ze zdob-
nictwem głowni noży typu I.

Grupa 2. Noże o wolutowo zawiniętym szpicu 
nie pojawiły się pośród materiałów sklasyfikowanych 
przez G. Holtmanna. Z placu Nowy Targ rozpoznano 4 
ukształtowane w powyższy sposób głownie, datowane 
od XII/XIII do XIII/XIV w. (ryc. 199 b; aneks V.4.b.10). 
Długość głowni wynosi średnio 8 cm, a ich szerokość 
2,2 cm. Analogiczny do opisywanych nóż znany jest 
z Yorku i datowany również na XIII w., a także z Ytre 
Moa w Norwegii (Ottaway, Rogers 2002, s. 2755, ryc. 
1358.14958). W nasadzie głowni jednego z wrocław-
skich zabytków zachował się otwór po nicie, co może 
wskazywać, że mamy w tym przypadku do czynienia 
z brzytwą. Byłby to najprostszy w swojej budowie przy-
kład formy składanego noża, mający analogie m.in. 
w Århus oraz Nowogrodzie (Holtmann 1993, s. 488–
490, ryc. 213.e, f–h, tam dalsza literatura). Podobne 
otwory występowały również na nasadach innych 
głowni z placu Nowy Targ, spełniając tam jednak 
funkcję dodatkowego mocowania trzonka.

Grupa 3. Zaliczono do niej 14 noży o tępym za-
kończeniu głowni, a kryterium kwalifikacji było 
charakterystyczne ukształtowanie tylców (typ IVe 
wg Holtmanna). Na ich zakończeniach zachowa-
ły się rzędy nacięć o różnej głębokości i (ryc. 199 
a; aneks V.4.b.11). Na wklęsłym zakończeniu tylca 
jednego z egzemplarzy zachowały się cztery nie-
wielkie wypustki, nadające głowni formę nawią-
zującą do wyżej opisywanej. Na wyróżnienie za-
sługuje egzemplarz o szczególnie dekoracyjnym 
charakterze; z wklęsłego zakończenia wystaje bowiem 
wypustka w kształcie niewielkiego krzyża. Głownie 
nie są zbyt masywne, ich długość waha się od 6,8 do 
13,2 cm, szerokość natomiast między 1,5 a 2,3 cm.

Analogiczne zabytki wyeksplorowano w Kołobrzegu 
(Polak 1996, s. 235) oraz podczas starszych prac na placu 
Nowy Targ we Wrocławiu (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 
1, s. 295, ryc. 89.9; cz. 2, s. 107, ryc. 26.e; s. 114, ryc. 29.d, 
k; Holtmann 1993, s. 167). Pozyskane z Wrocławia noże 
w tym typie są datowane od XII/XIII w. do 1. poł. XIV w. 
Najliczniej wystąpiły jednak w miejskim okresie osad-
niczym (fazy V–VIII). Zabytki te, przedstawiane także 
w średniowiecznej ikonografii, określa się w literaturze 
jako noże do ryb (Polak 1996, s. 235; Holtmann 1993, 
s. 552). Specjalistyczny termin „Fischmesser” nie poja-
wia się jednakże w źródłach wrocławskich (choć wystę-
puje tam termin „Fischkessel”), jest natomiast obecny 
w spisie towarów poznańskiego kupca Wacława Taich-
manna z końca XVI w. (Michalik 2007, s. 45).

Głownie niesklasyfikowane

Stan zachowania 108 głowni nie pozwolił na ich 
przypisanie do żadnej z wymienionych grup (aneks 
V.4.b.12) ze względu zarówno na ubytki spowodowane 
korozją, jak i na brak możliwości określenia sposobu 
uformowania zakończenia głowni w wyniku jej złama-
nia. Pozyskane noże wystąpiły we wszystkich okresach 
osadniczych. Największe nasilenie można zaobserwo-
wać w nawarstwieniach XIII- oraz XIV-wiecznych. 
Trzpienie lub ich fragmenty zachowały się przy 86 eg-
zemplarzach, z czego jedynie 4 miały formę listwy.

Znaki kowalskie

Znakowania, jakie były wykonywane na głow-
niach noży, można interpretować na wiele sposobów. 
Wybijane były zarówno przez producentów, jak i przez 
kupców, niekiedy można je wiązać bezpośrednio 
z miejscem powstania, a także z osobą rzemieślnika. 
Poświadczając jakość wykonanego produktu, spełniały 
także funkcję kontrolną. Wytwórcy mogli wybijać tylko 
takie oznaczenia, które różniły się od istniejących już 
w obiegu i zapisanych w księgach cechowych (Röber 
2004, s. 140–147; Michalik 2007, s. 73).

W materiale z placu Nowy Targ znaki kowalskie 
rozpoznano na 76 głowniach (ryc. 200). Na 6 egzem-
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plarzach wybito dwa oznaczenia. Najstarsze zabytki 
wrocławskie z zachowanymi puncami zostały pozy-
skane z nawarstwień datowanych na XII/XIII w., naj-
młodsze datowane są od 2. poł. XV do XVIII w. Ana-
liza porównawcza materiału europejskiego wykazała, 
iż znakowania na głowniach noży były wykonywane 
od XIII w. (np. Holtmann 1993, s. 451). Pośród moty-
wów rozpoznanych na wrocławskich nożach wyróżnić 
można m.in.: kwiaty, trójliście (trójliście w okręgach), 
gwiazdy (gwiazdy w okręgach) oraz krzyże. Były to 
motywy często wykorzystywane przy znakowaniu 
głowni noży europejskich (por. Kasprzak 2013; Cowgill 
et al. 2008, s. 20, 24; Röber 2004, s. 147–152; Holtmann 
1993, s. 453–454).W związku z powyższym bardzo 
rzadko możliwe jest rozpoznanie konkretnego wytwór-
cy. Ponadto na głowniach noży wrocławskich wybito 
również znaki literowe „S”, „T” (?), kółka, serce, a tak-

że zestawione ze sobą w niewielkim odstępie trójkąt 
z prostokątem. Analogiczna punca pojawiła się na jed-
nym z noży gdańskich (Kasprzak 2013, s. 319, nr 2041). 
W wypadku głowni, na których zachowało się kilka punc 
o prostych i popularnych kształtach, jak krzyże i gwiaz-
dy, trudniej o stwierdzenie, czy mamy do czynienia wy-
łącznie z dekoracją, czy równocześnie z wkomponowa-
nym w nią prostym znakiem kowalskim (por. ryc. 194 a).

Znaki wybijane na głowniach noży w średnio-
wiecznej Europie cechuje różnorodność. Pojawiają się 
zarówno motywy popularne, w tym analogiczne do 
wrocławskich, jak również korony czy o wiele rzadziej 
spotykane – znakowania zoomorficzne. Z Londynu 
znane są także przykłady znaków kowalskich przedsta-
wiających narzędzia, takie jak klucze, nożyce oraz mło-
ty (Kasprzak 2013; Cowgill et al. 2008, s. 20, 24; Röber 
2004, s. 147–152).
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Ryc. 195. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Głownie noży: a – typ II; 

b – typ III, grupa 3. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 195. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Knife blades: a – type II; 
b – type III group 3. Drawing

 K. Wieczorek-Kańczura

11821/12

11806/12
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Ryc. 196. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownie noży: a – typ III, grupa 1; b – typ III, grupa 2; c – typ III, 
grupa 5. Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 196. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blades: a – type III group 1; b – type III group 2; 
c – type III group 5. Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 197. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownie noży: a – typ III, grupa 4; b – typ IV, grupa 1. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 197. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blades: a – type III group 4;
 b – type IV group 1. Drawing K. Wieczorek-Kańczura

549/10
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Ryc. 198. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownie noży, typ III, grupa 6. Rys. K. Wieczorek-Kańczura 

Fig. 198. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blades: type III group 6. Drawing K. Wieczorek-Kańczura 

298/10 290/10
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 199. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownie noży: a – typ IV, grupa 3; b – typ IV, grupa 2. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 199. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blades: a – type IV group 3; 
b – type IVgroup 2. Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 200. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Znaki kowalskie na głowniach noży; kolorem szarym 
zaznaczona inkrustacja metalami kolorowymi. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 200. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cutler’s marks on knife blades – coloured 
metal inlays marked with grey. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura

4325/11
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Trzonki

Z placu Nowy Targ pozyskano 53 trzonki noży 
(aneks V.4.b.13). Pod względem konstrukcji91 wyróż-
niono 28 egzemplarzy jednoczęściowych – oprawek, 
w których mocowane były noże z trzpieniem w formie 
kolca – oraz 25 okładzin, w których trzpienie uformo-
wano na kształt listew92. Wrocławski zbiór datowany 
jest od XII/XIII w. do 2. poł. XIV – początku XV w. 
Ponad połowa zabytków (58%) wyróżnia się surowcem 
drewnianym, z czego w dwóch przypadkach trzonek 
wykonano z połączenia drewna oraz kości. Surowcem 
metalowym wyróżniają się dwa trzonki, wykonane 
z żelaza oraz miedzi. Pozostałe egzemplarze zostały wy-
konane z kości.

Trzonek żelazny (nr inw. 2960/11) został uformo-
wany jako przedłużenie głowni o prostym tylcu oraz 
ostrzu (ryc. 193). Jego zdobienie ogranicza się do 4, 
niedbale wykonanych, krzyżowych żłobień z jednej 
oraz zygzaku z drugiej strony. Egzemplarz z mosiężną, 
owalną oprawką, zabezpieczoną na końcu i przy na-
sadzie głowni płytkami z tego samego metalu (nr inw. 
2904/11), należy do typu noży tzw. półmiskowych (ryc. 
197 b). Zdobienia można zaobserwować wyłącznie na 
14 zabytkach. Pośród nich wyróżnić można przede 
wszystkim podłużne lub poprzeczne żłobienia, a także 
ryte oczka. Datowanie wszystkich dekorowanych w ten 
sposób egzemplarzy potwierdza tezę K. Jaworskiego. 
Badacz ten zauważył bowiem, że ornament oczkowy 
przeważa pośród zabytków o starszej metryce, zapewne 
do 1. poł. XIV w. (Jaworski 2012, s. 183; por. Holtmann 
1993, s. 282–285). Na trzonkach występuje również 
motyw meandra (na kościanych nasadkach drewnianej 
oprawki), a także żłobione zygzaki.

Bogate dekoracje noży tzw. półmiskowych wska-
zują na ich szczególne przeznaczenie, dodatkowo po-
świadczone tępym zakończeniem głowni. W materiale 

wrocławskim pojawiły się 4 zabytki, których zdobienie 
oraz jakość wykonania wskazują na ich szczególną war-
tość. Okładziny pierwszego z nich wykonane zostały 
z dwóch rodzajów surowca, połączonych od strony 
nasady głowni ołowianą skuwką. Kościana okładzina 
pierwszego z nich została ozdobiona poprzecznymi 
żłobieniami i umieszczonymi między nimi oczkami. 
W poprzecznych żłobieniach okładziny drewnianej za-
chowała się cynowo-ołowiana inkrustacja. Zdobienie 
drugiego zabytku wyróżnia się oczkami pokrywający-
mi prawie całą powierzchnię obu kościanych okładzin, 
a także charakterystycznym otoczeniem taką dekora-
cją trzech brązowych nitów (ryc. 201, nr inw. 235/11). 
Analogiczny zabytek znany jest z wcześniejszych badań 
na terenie wrocławskiego placu Nowy Targ (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 107, ryc. 26 u). Wyjątkowy jest 
również okaz o pięciobocznym przekroju, którego po-
wierzchnia została pokryta malowaną (?), czarną deko-
racją (ryc. 201, nr inw. 41/11). Przy nasadzie zachowało 
się także przewężenie, być może pozostałość po dodat-
kowym, metalowym okuciu. Oprawka zwieńczona 
fragmentarycznie zachowaną, zoomorficzną dekoracją 
jest najbardziej wyjątkowa spośród opracowywanego 
zbioru (ryc. 201, nr inw. 3420/11). Pozyskana została 
z nawarstwień datowanych na 1. poł. XIV w. Z wyrzeź-
bionego zwierzęcia (prawdopodobnie lwa) zachowały 
się jedynie łapy oraz tylna część tułowia. Stan zabytku 
nie pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z przed-
stawieniem nawiązującym stylistycznie do trzonków 
z Orłowa – lwa chuchającego na młode (por. Kajzer 1990, 
s. 266–268; Marciniak-Kajzer 2011, s. 236, zdj. 7), o sil-
nej wymowie symbolicznej. Szerokość zwierzęcia równa 
przekrojowi oprawki sugeruje raczej, że było to przedsta-
wienie pojedyncze (por. Piekalski 2008, s. 551, ryc. 8b), 
a trzonek należałoby zaliczyć do tzw. typu italskiego. 
Jako bliskie stylistycznie podobieństwo można wskazać 
oprawkę noża, na którym wyryto datę 1372 (ryc. 202 a). 
Zwierzę na trzonku zinterpretowano w literaturze jako 
wyobrażenie zająca (Essenwein 1883, szp. 320–322, ryc. 
3; Schultz 1892, s. 88, ryc. 145). Przedstawienie w tym 
samym typie pojawiło się również na trzonku z terenu 
Danii (ryc. 202 b; Holtmann 1993, s. 293, DÄN 65).

V. Dom i jego wyposażenie

91  Na błędy dotyczące opisu trzonków, czyli wymiennego 
stosowania w literaturze terminów „oprawa” i „okładzina”, 
zwróciła uwagę np. A. Marciniak-Kajzer (2011, s. 190).

92    Jak zostało zauważone podczas analizy głowni, również 
trzonki nie wskazują na nasilenie występowania trzpieni 
w formie listwy od XIII w..
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Ryc. 201. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdobione trzonki noży. Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 201. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Decorated knife handles. Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Ryc. 202. Oprawki noży w typie italskim: a – Niemcy, 
za: Essenwein 1883, szp. 320, ryc. 3321; b – Dania, 
za: Holtmann 1993, s. 293

Fig. 202. Italian-type knife handles: a – Germany, 
after: Essenwein 1883, p. 320, Fig. 3321; 
b – Denmark, after: Holtmann 1993, p. 293

Między kuchnią a stołem
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V. Dom i jego wyposażenie

Pochewki

Badania wykopaliskowe na Nowym Targu przepro-
wadzone w latach 2010–2012 dostarczyły nie tylko naj-
większego publikowanego zbioru noży z terenu dzisiej-
szej Polski, ale także skórzanych pochewek, służących 
do ich przechowywania i transportu (aneks V.4.b.14). 
Spośród 155 poddanych analizie egzemplarzy 95 (61%) 
zachowało się w bardzo dobrym albo dobrym stanie, 
a 18 (11,5%) – pomimo fragmentarycznych ubytków 
– również pozwoliło na odczytanie przybliżonych wy-
miarów. Łącznie daje to liczbę 113 mobiliów (72,5% 
zbioru), z których pobrano pełne dane metryczne.

W pracach poświęconych analizie skórzanych po-
chewek noży stosowano różne, bywało, że dość niepre-
cyzyjne kryteria podziału. Część z nich bazowała na 
zróżnicowanej morfologii zabytków, ale też na sposo-
bie ich łączenia. Przykładowo Henryk Wiklak (1967, 
s. 75) wydzielił w materiale z wczesnośredniowiecz-
nego Gdańska trzy zasadnicze typy: pochewki wąskie, 
szerokie i z brązowymi okuciami. W kolejnej pracy, do-
tyczącej pochewek z Gniewa, ów badacz zaproponował 
podział na okazy prostokątne, łukowate i pantofelko-
wate (Wiklak 1993a). Ten sam podział zastosował m.in. 
Marcin Winiarski (2010, s. 340) przy analizie zabytków 
późnośredniowiecznych z ul. Panieńskiej w Gdańsku. 
Badacze analizujący wczesno- i późnośredniowieczny 
materiał z Yorku wydzielili natomiast aż 6 typów po-
chewek (A–F), z których część została wyróżniona na 
podstawie stopnia dopasowania do głowni noża lub 
obecności dekoracji (Mould et al. 2003, s. 3369–3388). 
Naszym zdaniem zastosowanie podobnych podziałów 
dla mocno zróżnicowanego materiału z placu Nowy 
Targ znacznie skomplikowałoby czytelność wyników 
analizy, zdominowanych przez rozbudowaną typolo-
gię. Zastosowano więc prostszy podział, wykorzystany 
z powodzeniem na gruncie polskim przez Beatę Wy-
wrot-Wyszkowską (2008, s. 75, 78; por. Wywrot 1996, 
s. 275–276; 1997, s. 196), która późnośredniowieczne 
pochewki z Kołobrzegu podzieliła na dwa zasadnicze 
typy, za kryterium przyjmując miejsce złączenia kra-
wędzi stycznych pochewek, wytwarzanych w znako-

mitej większości z jednego, złożonego kawałka skóry 
(zob. też Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 249).

Podobny podział przy analizie materiału skórzane-
go z badań na Starym Mieście (przy ul. Kotlarskiej) we 
Wrocławiu wykorzystała Krystyna Romanow, wydzie-
lając dwie grupy pochewek – jednodzielne, wykona-
ne z jednego kawałka podwójnie złożonej skóry, oraz 
dwudzielne, zszywane z obu dłuższych boków (Roma-
now 1979, s. 191; 1981, s. 180).

Do typu I, reprezentującego zabytki połączone 
wzdłuż krawędzi bocznej i dolnej (w przypadku oka-
zów czworobocznych), włączono 126 pochewek, co 
stanowi 81% całości zbioru; z czego 11 (7%) egzem-
plarzy pozyskano z nawarstwień faz I–II, 52 (33,5%) 
z fazy III i 63 (40,5%) z faz V–VIII. Pochewki typu I łą-
czono na wiele sposobów (wykres V.4.b.1)93, przy czym 
w analizowanym materiale najczęściej stosowano do 
tego celu rzemień, po którym zachowały się głównie 
soczewkowate albo podłużne otwory. Taki sposób łą-
czenia ścian pochewek odnotowano na 46 zabytkach 
(ryc. 203 a, f). Drugi pod względem popularności za-
obserwowany sposób łączenia krawędzi bocznych po-
chewek z placu Nowy Targ polegał na ich zszywaniu za 
pomocą nici – charakterystyczne otwory po igle zacho-
wały się na 27 zabytkach (ryc. 203 b–e). Obok wykorzy-
stania spojeń organicznych, pochewki łączono także za 
pomocą okuć metalowych lub nitów. Obecność okuć 
żelaznych, szczegółowo omówionych w dalszej części 
tekstu, została stwierdzona na 31 pochewkach typu I, 
spośród których 9 było na tyle długich, że stanowiło 
jedyny element spajający (ryc. 204 c). W pozostałych 
przypadkach okucia, sięgające około połowy wysoko-
ści pochewek, współwystępowały z innym rodzajem 
złączeń, przy czym częstym zjawiskiem było wykorzy-
stanie w tym celu rzemienia, który współwystępował 
z metalowym okuciem na 11 zabytkach (ryc. 204 e). 
Dziewięć egzemplarzy w górnej części miało zachowa-

93 Należy zaznaczyć, że są to wyniki przybliżone, uzyska-
ne na podstawie oglądu nie tylko całych zabytków, ale 
także ich fragmentów, na których ślady nie zawsze pozwa-
lały na bezbłędne określenie sposobu wiązania. W przy-
padku wątpliwości w kolumnie przy określonym sposobie 
łączenia stawiano (?)..
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ne nity bądź otwory wskazujące na ich zastosowanie 
(ryc. 204 b, d), a zaledwie dwie pochewki otwory po 
nici. Nity jako samodzielny element spinający wystą-
piły na siedmiu zabytkach (ryc. 204 f); były to – poza 
nietypowym okazem wykonanym prawdopodobnie 
ze stopu ołowiowo-cynowego – proste nity żelazne. 
Za zjawisko atypowe można uznać również zastoso-
wanie do złączenia jednej pochewki nici i rzemienia, 
choć prawdopodobnie któryś z tych elementów został 
użyty wtórnie podczas reperacji przedmiotu, związa-
nej ze zużywaniem się surowca (zob. np. Konczewska, 
Wachowski 2010, s. 284). W przypadku 13 egzempla-
rzy nie udało się określić sposobu łączenia krawędzi, 
z powodu zarówno znaczących ubytków, jak i nieukoń-
czenia wyrobów. Warto też nadmienić, że w górnej 
części wielu pochewek, niezależnie od ich sposobu łą-
czenia, znajdują się pojedyncze bądź podwójne otwory 
na rzemień mocujący, którym przytraczano wyroby 
do pasa (ryc. 203 i; 204 a, d, g). Pełniły one jednocześ- 
nie funkcję spinającą, ponieważ rzemień przechodził 
przez obie powierzchnie skóry. Jeśli chodzi natomiast 
o egzemplarze z okuciami pełnej długości, takie samo 
zadanie spełniały otwory umieszczane niekiedy w wą-
sach okuć.

Zbiór pochewek typu I różni się dość znacznie 
rozmiarami i morfologią, co jest spowodowane głów-
nie pierwotnym zamiarem wytwórców, ale również 
deformacjami skóry w wyniku procesów postdepozy-
cyjnych. Niemniej jednak można w omawianym ma-
teriale wyróżnić okazy zbliżone formą do prostokąta, 
trapezu, trójkąta, a także egzemplarze o jednej lub obu 
ściankach łukowatych. Dyferencjacja ta wskazuje na 
umiejętne dopasowanie pochewek do kształtu głow-
ni umieszczanych w nich noży (zob. np. Cowgill et al. 
2008, s. 35). Zależność pomiędzy konkretnym kształ-
tem pochewki i rodzajem łączenia kieszeni nie zacho-
dzi w każdym przypadku, choć np. nity najczęściej wy-
stępowały na pochewkach prostokątnych oraz takich, 
w których jedna krawędź (spajana nitami) przyjmowa-
ła kształt łuku, druga natomiast biegła prosto. Z kolei 
okucia stosunkowo często stosowano w pochewkach 
o kształcie trapezowatym.

Długość pochewek typu I mieści się w przedziale 
od 7,3 do 26,6 cm, a szerokość przy otworze wynosi 
1,6–6,1 cm (średnio 3,6 cm). Dzieląc, dość umownie, 
pochewki pod względem rozmiaru na małe i duże, 
przyporządkowano je do dwóch grup: o długości do 
16 cm i powyżej 16 cm. Podział taki był przez niektó-
rych badaczy stosowany przy analizie noży, jakkol-
wiek nie sposób wskazać funkcji tych przedmiotów, 
opierając się wyłącznie na danych metrycznych (por. 
Lewandowski 1986, s. 104). W skład obu grup wcho-
dzi podobna liczba zabytków – 1. liczy 46 pochewek 
o średniej długości 13 cm, a 2. – 51 egzemplarzy o śred-
niej długości 19 cm.

Zdobienia wystąpiły na 42 okazach typu I, co sta-
nowi 33% zbioru. Wykonane na zabytkach ornamenty 
można podzielić, ze względu na wykorzystaną techni-
kę, na wycinane, nacinane i wytłaczane. Z nawarstwień 
fazy II pochodzi zaledwie jedna zdobiona pochewka, 
której dolna krawędź została wycięta w ząbki o kształ-
cie trapezów (ryc. 203 a). Podobne wykańczanie po-
wierzchni, zarówno dolnych, jak i bocznych, było 
stosowane również w późnym średniowieczu, chociaż 
z placu Nowy Targ pozyskano tylko kilka zdobionych 
w ten sposób zabytków (ryc. 204 d). Na kieszeniach 
pochewek wycinano też ażurowe wzory, zazwyczaj 
ograniczając się do prostych motywów geometrycz-
nych, takich jak chociażby niewielkie gwiazdki, kółka 
oraz serca, widoczne na trzech egzemplarzach od-
nalezionych w nawarstwieniach faz III–IV (ryc. 203 
c–e). Zostały one wybite za pomocą puncyn. Otwory 
o większych rozmiarach (ryc. 203 b), przez które moż-
liwe też było przeplecenie rzemieni, wycinano przy 
użyciu nożyc albo noży szewskich. Ornament nacinany 
występował stosunkowo często pod postacią rzędów 
pionowych linii, które przebijały na wylot powierzch-
nię wyrobów, co teoretycznie pozwało przepleść przez 
nie rzemienie. Bardziej skomplikowane układy złożo-
ne z linii zajmowały znaczną powierzchnię pochewek 
i były nacinane płytko, dzięki czemu nie osłabiały 
struktury tych przedmiotów (ryc. 203 i; 204 g). Orna-
ment taki łączony był też ze wzorami wytłaczanymi 
sztancą – głównie na krawędziach – które jako samo-
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dzielny motyw zdobniczy pojawiają się na pochewkach 
I typu dość rzadko. Interesującym rozwiązaniem wy-
różniają się dwie pochewki, w których otwory łącze-

niowe wykonano w mizdrze i zasłonięto ornamento-
wanym licem (ryc. 203 g).

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 203. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pochewki na noże: a, f – faza II; c–e, g–i – faza III; b – faza VII. 
Fot. J. Szajt

Fig. 203. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife sheaths: a, f – phase II; c-e, g-i – phase III; b – phase VII. 
Phot. J. Szajt
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Należy nadmienić, że na 12 pochewkach typu I za-
obserwowano niewielkich rozmiarów klapki, wycięte 
na jednej ze stron kieszeni (ryc. 203 i; 204 g). Analo-
giczne rozwiązanie występuje np. na niepublikowanej 
pochewce noża odkrytej przy ul. Rycerskiej w Bytomiu, 
przechowywanej w tamtejszym Muzeum Górnośląskim 
(nr inw. B.217:57). Sposób wycięcia raczej uniemożli-
wiał wykorzystanie powstałej przesłony w celu przytro-
czenia pochewki do pasa. Należy wykluczyć również 
funkcję dekoracyjną.

Walory estetyczne niektórych pochewek podnosił 
sam ich kształt, a także multiplikacja elementów kon-
strukcyjnych; czego przykładami są wyroby o kulistym 
zakończeniu znane z warstw datowanych na okres miej-
ski (ryc. 204 g) oraz fragmentarycznie zachowany eg-
zemplarz z fazy III, spięty trzema rzędami nitów (ryc. 
203 h). Pod względem zastosowanego surowca wyróżnia 
się z kolei prosta pochewka o guzełkowatej powierzch-
ni, wykonana najprawdopodobniej z ogona bobra 
(nr inw. 5312/11; zob. rozdz. XI.4 w tomie drugim).

Do typu II zaliczono 28 pochewek, co stanowi 18% 
całości analizowanego materiału. Ich wyróżnikiem 
względem typu I jest lokalizacja szwu, znajdującego się 
najczęściej pośrodku tylnej strony kieszeni. Bywało jed-
nak, że umieszczano go też bliżej krawędzi, ale nigdy on 
na nią nie nachodził (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, 
s. 78). Cechą wspólną wszystkich egzemplarzy, któ-
rych długość oscyluje w granicach 15,1–27 cm (śred-
nio 18,5 cm), a szerokość 2,4–6,2 cm (średnio 3,5 cm), 
jest ponadto sposób łączenia za pomocą nici. Kształty 
pochewek typu II są dość zróżnicowane. Podobnie jak 
w poprzednio omówionym typie można tu wyróżnić 
okazy zbliżone do trapezu, prostokąta, trójkąta, a także 
o ściankach łukowatych. W grupie tej większy odsetek 
(57%) stanowią jednak wyroby ornamentowane. Obok 
okazów zdobionych nacinaniem (ryc. 205 a, b) i wyjąt-
kowo tylko ażurowych na szczególną uwagę zasługują 
egzemplarze misternie pokryte wytłaczanymi przedsta-
wieniami, pojawiające się dopiero w okresie miejskim 
(ryc. 206). Wyrabiano je z grubszej skóry, na której od-
ciskano motywy floralne; jednym z nich jest stylizowa-
ne przedstawienie lilii (fr. fleur-de-lis).

Noże, będące w średniowieczu osobistymi narzę-
dziami o charakterze uniwersalnym, często noszono 
przy sobie w rozmaitych sytuacjach, co poświadcza 
głównie gotycka ikonografia (zob. np. Laurioux 1992, 
passim). Pochewki odnajdywane podczas prac archeo-
logicznych w miastach lokacyjnych są tego kolejnym 
dowodem. W dotychczasowej literaturze przedmiotu 
wielokrotnie już zwracano uwagę na dość dużą unifi-
kację formalną tej grupy wyrobów z późnego średnio-
wiecza, wskazując mniejsze lub większe podobieństwa 
między pochewkami odkrywanymi na stanowiskach 
w Środkowej i Zachodniej Europie. Analizowany obec-
nie zbiór z placu Nowy Targ także znajduje częściowo 
analogie w materiale np. z Elbląga (Nawrolska, Nawrol-
ski 1989, s. 285, ryc. 35; Marcinkowski 2009, s. 186, 
ryc. 21), Kołobrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, tabl. 
XXXVI, XXXVIII), Gdańska (Winiarski 2010, ryc. 2, 
3), Szlezwiku (Schnack 1998, passim), Rostocka (Kle-
ibscheidel 1998, Abb. 6: 1) czy nawet Londynu (Egan 
2005, ryc. 434; Cowgill et al. 2008, ryc. 95: 443) i Yorku 
(Mould et al. 2003, fig. 1698.15625); ale przede wszyst-
kim we wcześniejszym zbiorze wrocławskim (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 1, ryc. 8c, 42: 8, 44: 1–2, 82: 14; cz. 2, 
ryc. 69, 70a–f; Konczewska, Wachowski 2010, ryc. 208).

Staranne wykonanie znaczącej liczby egzemplarzy 
wskazuje, że wyrobem pochewek trudnili się przeważ-
nie wykwalifikowani rzemieślnicy, co bynajmniej nie 
wyklucza możliwości istnienia paralelnej wytwórczości 
opakowań skórzanych na własny użytek przez uboż-
szych mieszczan. Zasadniczo sprzyjała temu prostota 
konstrukcji tych przedmiotów. Szczegółowych badań 
wymaga z drugiej strony problem lokalnej wytwórczo-
ści tzw. mobiliów luksusowych oraz szerzej – skórza-
nego rzemiosła artystycznego (zob. Wachowski, Jaroch 
2009), do których niewątpliwie wypada zaliczyć część 
pochewek typu II, zdobionych pracochłonną techniką 
tłoczenia i puncowania za pomocą metalowych tłoków 
i puncyn o zróżnicowanych rozmiarach i przedsta-
wieniach. W świetle dotychczas opublikowanych ma-
teriałów wydaje się, że najbardziej okazałe pochewki 
z placu Nowy Targ, zdobione wytłaczanymi lilijkami 
o zachodniej proweniencji, to importy, które mniej wię-
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cej od połowy XIII w. napływały m.in. na tereny Śląska 
i Pomorza Zachodniego.

Pozostając przy wyrobach luksusowych, warto do-
dać, że nieznane są dotychczas z Wrocławia pochewki na 
noże zdobione przedstawieniami zwierzęcymi, jak rów-
nież, nie tak rzadkie w Europie Zachodniej, pochewki 
o kilku kieszeniach, odkryte np. w Londynie (Cowgill 
et al. 2008, s. 168) oraz holenderskim Dordrechcie94 

(Goubitz 2007, s. 97–98, fig. 173; 2008, s. 69–70). Na 
placu Nowy Targ wystąpił natomiast inny rodzaj po-
chewek – zakończonych kuliście – dla których nie udało 
się odnaleźć analogii (aneks V.4.b.14). Ich w przybliże-
niu trójkątne kształty i znaczna długość, przekraczająca 
w przypadku całych okazów 16 cm, mogą sugerować, że 
były to wyroby do przechowywania puginałów.

V. Dom i jego wyposażenie

94  http:// cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=wfqboDsHaK
nPvBODN [dostęp: 11.11.2015 r.].

Ryc. 204. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Pochewki na noże: 

a, c, e, f – faza III; b – faza V; 
d – faza VI; g – faza VII. 

Fot. J. Szajt

Fig. 204. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Knife sheaths: 

a, c, e, f – phase III; b – phase V; 
d – phase VI; g – phase VII. 

Phot. J. Szajt
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Ryc. 205. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Pochewki na 
noże: a – faza V; b, d, e – faza VI; 
c – faza VII. Fot. J. Szajt

Fig. 205. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Sheaths: a – phase V; b, d, 
e – phase VI; c – phase VII. 
Phot. J. Szajt
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 206. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pochewki na noże: a, b – faza V; c – faza VII;  d – faza VIII. Fot. J. Szajt

Fig. 206. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Sheaths: a, b – phase V; c – phase VII; d – phase VIII. 
Phot. J. Szajt
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Okucia pochewek

Okucia pochewek pełniły funkcję zarówno kon-
strukcyjną – wzmacniającą – jak i dekoracyjną. Egzem-
plarze wczesnośredniowieczne wykonywano przede 
wszystkim z metali kolorowych, podczas gdy rynek 
późnośredniowieczny zdominowały okucia żelazne. 
Stefan Krabath (2001, s. 69), powołując się bardzo ogól-
nie na XIV- i XV-wieczne przykłady malarstwa tablico-
wego, stwierdził nawet, że okucia pochew noży z metali 
kolorowych wyszły w tym czasie z mody. Wyniki badań 
wykopaliskowych dają z kolei asumpt do stwierdzenia, 
że w późnym średniowieczu wykorzystywano głównie 
okucia wykonane z żelaza (np. Konczewska, Wachow-
ski 2010, s. 286).

Poniższej analizie poddano zespół 82 żelaznych 
okuć z placu Nowy Targ we Wrocławiu (aneks V.4.b.15; 
tab. V.4.b.1). Z nawarstwień datowanych na koniec XII 
– początek XIII w., obejmujących fazy I–II, pozyskano 
jedynie dwa egzemplarze. Najliczniej pochewki wystę-
powały w fazie III. Od 1. poł. do 3. ćw. XIII w. dato-
wanych jest aż 60% zabytków, z warstw datowanych od 
końca XIII do 2. poł. XV–XVIII w. natomiast pochodzi 
35% zbioru.

Forma okuć w znaczącym stopniu odpowiada za-
bytkom znanym z wcześniejszych badań na terenie 
Wrocławia (m.in. Romanow 1978; 1979; Konczewska, 
Wachowski 2010), Kołobrzegu (Polak 1996). Do ana-
lizy materiału wykorzystano klasyfikację zastosowa-
ną przez M. Konczewską i K. Wachowskiego (2010, 
s. 286–289). W przypadku 12 okuć z placu Nowy Targ 
niezadowalający stan zachowania uniemożliwił okre-
ślenie ich dokładnej formy.

Jako główne kryterium podziału przyjęto obecność 
trzewika z blachy, który chronił zakończenie pochewki 
przed przebiciem przez szpic głowni noża. Typ I, cha-
rakteryzujący się wyraźnie wyodrębnionym trzewikiem 
oraz wyprowadzonymi od niego wąsami, był pośród 
okuć z placu Nowy Targ najliczniejszy, reprezentowa-
ny przez 55 egzemplarzy. Na podstawie sposobu, w jaki 
wąsy zostały połączone z trzewikiem, wydzielono trzy 
odmiany, pośród których warianty a–c wskazują stosu-

nek wysokości blachy do jej szerokości: a – wysokość 
trzewika jest mniejsza od jego szerokości; b – wysokość 
trzewika nie przekracza jego dwukrotnej szerokości; 
c – wysokość trzewika jest co najmniej dwukrotnie 
większa od szerokości.

Odmiana 1 reprezentowana jest przez 4 okucia po-
zyskane z nawarstwień datowanych od 1. poł. XIII do 
lat 60. XIII w. Charakteryzuje się obecnością jednego 
wąsa wyprowadzonego z górnej krawędzi trzewika. 
Zabytki z placu Nowy Targ wystąpiły jedynie w wa-
riantach a oraz b. W przypadku jednego okucia stan 
zachowania trzewika uniemożliwił określenie jego do-
kładnych proporcji. Wąsy analizowanych egzemplarzy 
w większości zachowały się fragmentarycznie. Ślady 
mocowania okuć do pochewek w postaci otworów po 
nicie zachowały się na jednym zabytku. Analogie wska-
zują, iż górne końce wąsów były także haczykowato 
zaginane (Konczewska, Wachowski 2010, s. 286–287).

W przypadku odmiany 2. od krawędzi górnej trze-
wika wyprowadzono parę wąsów – jest to najliczniejsza 
grupa okuć. Łącznie do odmiany 2. zaklasyfikowano 
38 egzemplarzy, z czego 26 pozyskano z nawarstwień 
fazy III. Stan zachowania uniemożliwił określenie do-
kładnych wymiarów 4 trzewików. Jeden z zabytków 
(nr inw. 10956/11) wyróżnia się wysokim poziomem 
wykonania, zachowana połowa trzewika ma bowiem 
formę ażurową w kształcie arkadek. Dodatkowo 
jego górna część zdobiona jest ukośnymi nacięciami. 
W przypadku 8 zabytków szerokość trzewika jest więk-
sza od jego wysokości. 18 okuć zaklasyfikowano nato-
miast do wariantu b, pośród którego na uwagę zasługu-
ją dwa zabytki. Na wąsach pierwszego egzemplarza (nr 
inw. 4254/11) wykonane zostały prostokątne wypustki 
z zachowanym otworem – pod nitem oraz w połowie 
wysokości. Również w przypadku drugiego okucia 
o owalnie zakończonym trzewiku (nr inw. 1837/11; ryc. 
207 d) na zachowanym wąsie wykonano wypustkę bez-
pośrednio pod nitem. Nawiązują one do zgrubień na 
wąsach, jakie wyróżniają wariant 50. wg typologii Kra-
batha (2001, s. 71–72), znany również z ul. Kotlarskiej 
we Wrocławiu (Romanow 1978, s. 182–183, ryc. 6 g). 
Badacze łączą funkcję wypustek z dodatkowym nito-
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waniem (Krabath 2001, s. 72; Konczewska, Wachowski 
2010, s. 289). W przypadku okuć z placu Nowy Targ 
ich znaczne rozmiary oraz wycięte w nich prostokąt-
ne otwory sugerują inne przeznaczenie. Dodatkowe 
otwory mogły być wykorzystywane do przewleczenia 
rzemienia służącego do przytroczenia okutej pochewki 

do pasa. Dotychczas zabytki odmiany 2. – o trzewiku, 
którego wysokość jest co najmniej dwukrotnie większa 
od jego szerokości – nie były znane z terenu Wrocławia 
(Konczewska, Wachowski 2010, s. 289). Z placu Nowy 
Targ pozyskano 6 pierwszych takich okuć. Wszystkie 
datowane są od 1. poł. XIII do lat 60. XIII w.

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 207. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Okucia pochewek na noże, typ I: 

a – odmiana 1a; b – odmiana 1b; 
c – odmiana 2a; d – odmiana 2b; 
e – odmiana 2c; f – odmiana 3b; 

g – odmiana 3c. 
Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 207. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Type I sheath fittings: 

a – variant 1a; b – variant 1b; 
c – variant 2a; d – variant 2b; 
e – variant 2c; f – variant 3b; 

g – variant 3c. 
Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

1553/11

11193/11
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Okucia, w których wąsy zostały wyprowadzone 
od bocznej krawędzi trzewika, zostały przez M. Kon-
czewską i K. Wachowskiego zaklasyfikowane jako typ 
III (2010, s. 289). Autorzy niniejszego opracowania 
przyjęli jednak za podstawowe kryterium wyróżniające 
typy okuć obecność wyodrębnionego trzewika. 12 za-
bytków z placu Nowy Targ, w których para wąsów łączy 
się z boczną krawędzią blachy, zaliczono tym samym 
do typu I, wydzielając dodatkową odmianę 3. Zabytki 
zostały pozyskane z nawarstwień XIII- i XIV-wiecz-
nych. Stan zachowania jednego trzewika uniemożliwił 
rekonstrukcję jego pierwotnych wymiarów. Wysokość 
kolejnych dwóch trzewików nie przekraczała ich dwu-
krotnej szerokości. Do wariantu c zaliczono natomiast 9 
okuć, z czego w przypadku jednego z zabytków (nr. inw. 
5354/11) zachowały się dwie wypustki z otworami, ana-
logiczne do zabytków z odmiany 2. Umieszczono je bez-
pośrednio pod nitem oraz w połowie wysokości wąsów.

Okucia w typie II wyróżnionym przez M. Kon-
czewską i K. Wachowskiego są wykonane z jednego 
pręta. Ich budowa skutkuje czasem nieprawidłową 
identyfikacją tych zabytków jako fragmentów szczy-
piec (Polak 1996, s. 235; Konczewska, Wachowski 2010, 
s. 289). Trzewik w poddanych analizie okuciach nie 
jest tak silnie wyodrębniony i czytelny jak w przypadku 
typu I. Wzmocnienie podstawy pochewki umożliwiało 
wygięcie zawiniętej części pręta. Kąt pomiędzy powsta-
łym w ten sposób trzewikiem a wąsami był podstawą 
do wyróżnienia poszczególnych odmian analizowa-
nych okuć. Wydzielone przez M. Konczewską i K. Wa-
chowskiego odmiana 2., o kącie rozwartym pomiędzy 
wąsami a trzewikiem i haczykowatym zagięciem jego 
zakończenia, oraz odmiana 4., o wygiętej łukowato ku 
górze końcówce wąsa, nie wystąpiły pośród materiału 
zabytkowego z placu Nowy Targ.

Ryc. 208. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Okucia pochewek na noże, typ II: a – odmiana 1; b – odmiana 3; 
c – odmiana 5. Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 208. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Type II sheath fittings: a – variant 1; b – variant 3; c – variant 5. 
Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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W skład odmiany 1. wchodzi 6 egzemplarzy (ryc. 
208 a), w których trzewik został wygięty w stosunku do 
wąsów pod kątem rozwartym. Cechuje je duża rozpię-
tość chronologiczna, wystąpiły bowiem w nawarstwie-
niach datowanych od XII do 1. poł. XIV w.

Cztery okucia składające się z pręta wygiętego ha-
czykowato ku górze pod kątem ostrym zostały zaliczo-
ne do odmiany 3. (ryc. 208 b). Trzy z nich pozyskano 
z nawarstwień datowanych na okres 6 dekad XIII w. 
Czwarte okucie wystąpiło w jednostce stratygraficznej 
datowanej na 1. poł. XIV w.

Liczny materiał pozwolił na wydzielenie kolejnej 
odmiany typu II: trzy okucia, których trzewik został 
wygięty pod kątem prostym w stosunku do wąsów, za-
klasyfikowano jako odmianę 5. (ryc. 208 c). Artefakty 
pozyskano z nawarstwień fazy III (1. poł. XIII w. – lata 
60. XIII w.) oraz VI (1. poł. XIV w.).

W przypadku dwóch zabytków stan zachowania 
uniemożliwił ich klasyfikację wewnątrz typu II.

Liczba zabytków orazich datowanie nie pozwala na 
stawianie tez w zakresie rozwoju typologicznego okuć 
na przestrzeni późnego średniowiecza (zob. tab. V.4.b.1). 
Wyraźna jest natomiast dominacja form z wyodrębnio-
nym z blachy trzewikiem oraz parą wzmacniających 
wąsów, wyprowadzonych od jego górnej krawędzi. Brak 
zdobień lub prostota ich form wskazują na dominację 
funkcji konstrukcyjnej, wzmacniającej skórzaną po-
chewkę i zapobiegającej jej rozcięciu przez głownię noża.

Katarzyna Wieczorek-Kańczura, Jakub Szajt

c. Naczynia i łyżki drewniane

Miski klepkowe

Zastosowanie jednoznacznego podziału na naczy-
nia kuchenne oraz stołowe w przypadku mis klepko-
wych jest niemożliwe. Ich przeznaczenie w obrębie go-
spodarstwa domowego mogło bowiem ulegać zmianie 
(Kostrouch 2009, s. 497). Późnośredniowieczne dzieła 
sztuki wskazują na powszechne użytkowanie analizo-
wanych naczyń przez osoby wszystkich stanów (Ko-

strouch 2009, s. 495–497; Schulz 2011, s. 488). Zróżni-
cowane formy mis klepkowych na rycinach i obrazach 
uwieczniano w scenach serwowania oraz spożywania 
zarówno posiłków, jak i napojów (ryc. 209, 210). Wy-
raźny jest natomiast ich brak pośród scen przedsta-
wiających przygotowywanie potraw. Trudno jednak 
na tej podstawie wnioskować o braku ich zastosowania 
w przestrzeni kuchennej.

Powszechne wykorzystywanie mis klepkowych 
w gospodarstwach domowych poświadczają mate-
riały pozyskiwane podczas badań średniowiecznych 
miast95. W Europie Zachodniej i Środkowej naczynia 
te upowszechniają się w XII w., m.in. w Brandenburgu, 
Straßburgu, Zurychu, Bazylei (Müller U. 1996, s. 120; 
2008, s. 184). Na Śląsku, jak wykazał materiał wrocław-
ski, ich znaczenie zaczęło powoli wzrastać od XII w. (np. 
Rakoczy 2016, s. 158–159). Dla porównania w Gdańsku, 
mimo wykorzystywania w gospodarstwach domowych 
dużych naczyń bednarskich już od wczesnego średnio-
wiecza (por. Barnycz-Gupieniec 1959), miski wykona-
ne z klepek weszły do powszechnego użytku dopiero 
w XIV w. (zob. Kasprzak 2010a, s. 175). Można jednak 
przypuszczać, że tak późne rozpowszechnienie naczyń 
klepkowych z górnym otworem jest wynikiem obecne-
go stanu badań oraz opublikowanego materiału. Misy 
klepkowe pozyskane podczas prac wykopaliskowych w 
hanzeatyckim Elblągu datowane są bowiem od połowy 
XIII w. (Nawrolska 2012, s. 70–71). Od XIII w. małe na-
czynia bednarskie użytkowano również w Królestwie 
Czeskim (Kostrouch 2009, s. 494; Kochan 2012, s. 771).

V. Dom i jego wyposażenie

95  Liczny materiał bednarski został opracowany zarówno 
pod względem formalnym, produkcyjnym, surow-
cowym, jak i dystrybucyjnym. Z obszernej literatury 
przedmiotu wymienić można publikacje z Wrocławia 
(Świętek 1999; Wysocka 1999, 2001; Konczewska 2010f), 
Gdańska (Barnycz-Gupieniec 1959; Kasprzak 2010; 
2010a), Kołobrzegu (Polak 1996a; 1997a; 1998; 1999a), 
Międzyrzecza (Woźnicka 1961), Poznania (Baran 2005); 
Fryburga i Konstancji (Müller U. 1996), Freibergu (Güh-
ne 1991), Lubeki (Neugebauer 1954). Warto również 
wspomnieć o analizach naczyń drewnianych z Branden-
burga (Hirschberg 2005), Ołomuńca (Kostrouch 2009), 
Jihlavy (Kochan 2012), a także o pracy syntetycznej na 
temat naczyń toczonych oraz klepkowych autorstwa U. 
Müllera (2008).
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Dostępność surowca umożliwiała rozwój masowej 
produkcji naczyń bednarskich, w tym mis klepkowych 
(Wysocka 2001, s. 172–173). Ich pospolitość przekła-
dała się na niewielką wartość materialną, a tym samym 
rzadką obecność w źródłach pisanych. Z wrocławskich 
testamentów wynika, że „alle hulczene schusseln” pozo-
stawiono w spadku tylko dwukrotnie w 1426 r. (Schultz 
1871a, szp. 15, nr 35–36). Na podstawie przytoczonego 
zapisu nie można jednak stwierdzić, jakim sposobem 
wykonano wzmiankowane przedmioty.

Podczas badań na placu Nowy Targ pozyska-
no łącznie 1877 elementów naczyń klepkowych (tab. 
V.4.c.1) zachowanych głównie fragmentarycznie, któ-
re posłużyły do celów statystycznych (aneksy V.4.c.1, 
V.4.c.2). Szczegółowej analizie zostały poddane klepki 
zachowane w całości, a także 11 misek wyklejonych 
podczas zabiegów konserwatorskich z 86 klepek.

Klepki i dna występowały w nawarstwieniach 
wszystkich faz osadniczych, od końca XII96 – począt-
ku XIII w. do 2. poł. XV–XVIII w. W niemieckim krę-
gu kulturowym w XIII w. najczęściej używanymi na-
czyniami w gospodarstwach domowych były właśnie 
miski klepkowe (Schulz 2011, s. 488). We Wrocławiu 
liczebność materiału bednarskiego wzrastała od końca 
XIII w. Na okres miejski datowanych jest 53,5% zin-
wentaryzowanych elementów mis klepkowych z placu 
Nowy Targ (tab. V.4.c.1).

Wysokość klepek wahała się od 3,5 do 11,2 cm, 
z czego najwięcej było klepek o wysokości mieszczącej 
się w granicach między 6 a 7 cm. Wymiary, pobrane 
z zabytków o bardzo dobrym stanie zachowania wska-
zują, iż w skład jednego naczynia wchodziły klepki 
o różnych szerokościach krawędzi górnej oraz dolnej. 
W przeciwieństwie do dużych naczyń bednarskich 
o funkcjach magazynujących (zob. rozdz. IV.3.a) klep-
ki misek były wykonywane w formie trapezu o szerszej 
podstawie górnej, wahającej się od 2,3 do 9,8 cm (śred-
nio 3–5 cm). Szerokość dolna wynosiła od 1,4 do 7 cm 
(w większości wypadków 2–4 cm). Przy użyciu koła 
pomiarowego obliczono średnice górne oraz dolne po-

nad 100 naczyń. Należy zaznaczyć, że wymiary pozy-
skiwane z zabytków drewnianych często nieznacznie 
różnią się od ich rozmiarów pierwotnych. Ma to zwią-
zek z czynnikami postdepozycyjnymi oraz zabiegami 
konserwatorskimi (Kochan 2012, s. 772). Efekt defor-
macji widoczny jest szczególnie na krawędziach gór-
nych klepek, a więc na najcieńszych partiach naczyń. 
Analiza wykazała, że mieszkańcy Wrocławia używali 
misek donicowatych – rozszerzających się ku górze, 
typowych dla wielu miast europejskich. Produkowano 
zarówno formy szerokie i płytkie, jak i głębokie o małej 
średnicy, zbliżone wyglądem do kubków.

Zróżnicowane pod względem formy materiały 
znane są też z badań wrocławskiego Rynku (Wysoc-
ka 1999, s. 103). Średnica górna misek bednarskich 
z badań na placu Nowy Targ wahała się od 10 do 32 cm 
(najczęściej mieściła się w przedziałach 16–19 oraz 21– 
23 cm). Średnica dolna wynosiła od 7 do 27 cm (śred-
nio 11–17 cm). Zebrane w inwentarzu wymiary (wyso-
kość, średnica górna i dolna) pozwoliły na obliczenie 
przybliżonych objętości 108 naczyń, która wynosiła 
od 0,25 do 3,29 litra (tab. V.4.c.3). Najliczniej użytko-
wano misy o pojemności do 1 litra (77 egzemplarzy). 
Objętość 26 naczyń wahała się od 1 do 2 litrów. Pojem-
ność w przedziale od 2 do 3 litrów osiągnęły jedynie 3, 
powyżej 3 litrów natomiast – dwie misy. Szczególnie 
ważne wydaje się potwierdzenie użytkowania naczyń 
o średnicach górnych osiągających 28 cm oraz pojem-
nościach do 3,29 litra. Misy klepkowe o pojemności 
przekraczającej 3 litry należały jednak do asortymentu 
wytwarzanego rzadko. Dla przykładu w Kołobrzegu 
pojemności mis wahały się od 0,6 do 2 litrów (Polak 
1996a, s. 331), w Ołomuńcu od 0,5 do 1 litra, w Moście 
od 0,3 do 0,7 litra (Kochan 2012, s. 772, tam dalsza li-
teratura).

W trakcie poprzednich badań zabytków z Wrocła-
wia oraz Kołobrzegu nie udało się uchwycić ścisłej za-
leżności między liczbą obręczy spinających miski klep-
kowe a ich datowaniem, jak również objętością (Polak 
1996a, s. 331; Konczewska 2010f, s. 292). W materia-
łach pozyskanych z nawarstwień późnośredniowiecz-
nych zauważalna jest jednak dominacja wyciosów po-

96  Pojedyncza klepka została również pozyskana z warstwy 
datowanej na XI–XII w.
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jedynczych (Wysocka 2001, s. 148; Konczewska 2010f, 
s. 292). Potwierdziła to również analiza naczyń klep-
kowych z placu Nowy Targ, gdzie w okresie miejskim 
(fazy V–VIII) 96% produkcji stanowiły miski spinane 
za pomocą pojedynczej obręczy. Wyraźnie widoczny 
jest też we Wrocławiu proces odchodzenia od produk-
cji mis wiązanych dwiema opaskami, stanowiących 
większość asortymentu wytwarzanego we wczesnym 
średniowieczu (wykres V.4.c.1).

W analizowanym materiale zauważalne są wahania 
wysokości wyciosu w obrębie klepki, a zatem i całych 
naczyń. Przedstawione w aneksie dane są wartościami 
średnimi – wysokość położenia obręczy wynosiła od 0,9 
do 6 cm. Najczęściej umieszczano ją 1,5–1,9 cm od dol-
nej krawędzi klepki. Analiza surowca wykorzystanego 
do budowy obręczy misek klepkowych we Wrocławiu 
wykazała, że użyto do tego celu witek drzew iglastych 
(Wysocka 2001, s. 174). Z placu Nowy Targ obręcze ro-
ślinne zachowały się na klepkach łącznie 10 mis. Należy 
zauważyć, że w pojedynczym przypadku nad wyciosem 
zaobserwowano ślady rdzy. Sugeruje to pierwotną obec-
ność opaski metalowej. Stosowanie wiązań nieorganicz-
nych było jednak w późnym średniowieczu marginalne. 
Grubość klepek zmniejszała się w kierunku krawędzi 
górnej, w związku z czym podane w inwentarzu wy-
miary, wahające się od 0,3 do 0,8 cm97, pobrane zostały               
z połowy wysokości. W największej liczbie przypadków 
grubość klepek mieściła się w przedziale 0,5–0,6 cm.

Pozostałości ciemnobrązowej albo czarnej sub-
stancji oraz odbarwień potwierdzają użycie lepiszcza 
w celu uszczelnienia naczyń bednarskich. Relikty smoły 
zdiagnozowano łącznie na 74,5% klepek z placu Nowy 
Targ. W fazach I–II nakładano smołę wyłącznie powy-
żej wątora, a więc na wewnętrznych ściankach i krawę-
dziach den naczyń. W fazach III–IV zaczęto stosować 
w niewielkim stopniu uszczelnianie naczyń także po-
przez smarowanie dolnych powierzchni den i klepek 
poniżej wątora. Taki sposób był bardziej popularny od 
V do VIII fazy (wykres V.4.c.2). Lepiszcza używano 

także do wypełniania większych ubytków, np. otworów 
po sękach, jak miało to miejsce w przypadku jednej 
z mis (ryc. 211: 4829/11). W materiale pochodzącym ze 
wszystkich okresów osadniczych stwierdzono również 
klepki niepokryte lepiszczem – stanowią one średnio 
25% zbioru. Należy więc przyjąć, że część naczyń nie 
była dodatkowo uszczelniona, niemniej jednak trzeba 
mieć na uwadze możliwość niezachowania się śladów 
smoły na pewnym odsetku klepek.

Na większą szczelność wyrobów bednarskich miała 
wpływ również zawartość żywicy w wykorzystanym do 
ich produkcji surowcu, toteż wytwórcy chętnie wybie-
rali drewno rodzajów iglastych żywicorodnych. Użycie 
w tym celu głównie świerku potwierdziły m.in. analizy 
mis klepkowych pozyskanych podczas badań Wrocławia 
(Wysocka 2001, s. 173; Konczewska 2010f, s. 290), choć 
dwie poddane analizie misy z placu Nowy Targ zostały 
wyciosane z modrzewia (zob. rozdz. V.4.6 w tym tomie). 
Część badaczy podkreśla także, że drewno iglaste, dzię-
ki swojej nasiąkliwości, która przyczynia się do pęcznie-
nia klepek, w sposób naturalny niweluje drobne szczeli-
ny między nimi (Wysocka 2001, s. 174, tam literatura).

Szczegółowej analizie poddano 25 fragmentów na-
czyń klepkowych zawierających ślady substancji smoli-
stej, pozyskanych z różnych faz osadniczych98. Wyniki 
badań metodą chromatografii gazowej i spektrometrii 
mas wykazały, że w 22 przypadkach jako lepiszcza uży-
to smoły drzewnej uzyskanej w procesie suchej desty-
lacji drewna iglastego. W pozostałych przypadkach 
wykryto mieszaninę elementów typowych dla smoły 
z drzew iglastych wraz ze składnikami charakterystycz-
nymi dla smoły brzozowej. Ślady substancji smolistych 
zauważono także na naczyniach klepkowych odkry-
tych na wrocławskim Rynku, ul. Więziennej i Szew-
skiej, ale brak badań specjalistycznych nie pozwolił 
na dokładne określenie użytych do destylacji surow-
ców (Świętek 1999, s. 107; Wysocka 1999, s. 103; 2001, 
s. 148; Konczewska 2010f, s. 294).
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97  W pojedynczym przypadku grubość wyniosła 1 cm. Klep-
ka ta nie została jednak zaliczona do dużych naczyń bed-
narskich.

98  Analizę sfinansowano dzięki dotacji statutowej na zada-
nia służące rozwojowi młodych naukowców w ramach 
wewnętrznego konkursu Wydziału Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych UWr (nr projektu 2304/M/IAR/14).
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Ryc. 209. Naczynia klepkowe: a – Oldenburger Sachsenspiegel, Rastede (fragment), 
1336, za: http://digital.lb-oldenburg.de/ihd/content/pageview/192460 [dostęp: 
16.07.2015 r.]; b – Hortus Deliciarum, ok. 1180, za: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Hortus_Deliciarum_37-2m.jpg?uselang=de [dostęp: 16.07.2015 r.]

Fig. 209. a – Oldenburger Sachsenspiegel, Rastede (fragment), 1336. Source: http://
digital.lb-oldenburg.de/ihd/content/pageview/192460, [access: 16.07.2015]; b – Hor-
tus Deliciarum, ca. 1180, Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_
Deliciarum_37-2m.jpg?uselang=de [access: 16.07.2015]

Ryc. 210. Jałmużna św. Marcina (fragment), 1496, 
za: http://tethys.imareal.sbg.ac.at/realonline/ 
nr ryciny: 001975 [dostęp: 16.07.2015 r.]

Fig. 210. St. Martin and the Beggar (fragment), 
1496. source: http://tethys.imareal.sbg.ac.at/realon-
line/ image number: 001975, [access: 16.07.2015]
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Ryc. 211. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miski klepkowe. Fot. J. Szajt

Fig. 211. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Staved bowls. Phot. J. Szajt
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Z placu Nowy Targ pozyskane zostały również dna 
mis klepkowych (aneks V.4.c.2). Łącznie zinwentary-
zowano 322 sztuki, z czego jedynie 30 zachowało się 
w całości. Ich datowanie wraz z natężeniem występo-
wania w XIII i XIV w. pokrywa się z zakresem chrono-
logicznym klepek. Również w tym przypadku dominu-
ją materiały z miejskiego okresu osadniczego – 48,5% 
(tab. V.4.c.1). Dna wykonywano z jednego kawałka 
dranicy, a ich krawędź dopasowywano do wątora przez 
jedno-, rzadziej dwustronne ścięcie. Pośród klepek wi-
dać dominację wątorów trójkątnych (46%) oraz szcze-
linowatych o trudnej do zdiagnozowania formie (43%); 
oprócz nich wykonywano także wycięcia o przekrojach 
trapezowatych (8%), prostokątnych (2%) oraz kwadra-
towych (1%). Wysokość położenia dna od krawędzi 
dolnej klepki wahała się od 0,3 do 1,2 cm (najczęściej 
na wysokości 0,7–0,8 cm).

Średnica den wynosiła od 9 do 16,5 cm, przy czym 
najczęściej uzyskiwane wymiary to 10–15 cm. Grubość 
wahała się od 0,3 do 0,9 cm (w pojedynczym przypad-
ku), średnio 0,4 cm. Na 27% den nie zaobserwowano 
wy- stępowania śladów po lepiszczu, na pozostałej czę-
ści den natomiast ślady substancji smolistej występują 
częściej na ich krawędzi ściętej. Nie odnotowano wystę-
powania den ze śladami uszczelniania po obu stronach.

W części zachodniej badanego placu pojawiły się 
dna mis klepkowych, które wyróżniają się znakowa-
niem oraz niewielkimi otworami (ryc. 212). Nie zaob-
serwowano jednak znaczącej kumulacji materiału na 
konkretnych arach lub w nawarstwieniach. Dna misek 
klepkowych znakowano znacznie rzadziej niż naczy-
nia toczone. Zarówno wypalane, jak i nacinane ozna-
czenia częściej wykonywano po stronie zewnętrznej. 
W zbiorze znalazły się trzy fragmenty den z nacięcia-
mi w kształcie pentagramu albo gwiazdy (ryc. 212 b: 
10184/11, 5489/11, 5646/11). Podobne oznaczenia, cię-
te oraz wypalane, znane są z toczonych mis z Gdańska 
(Kasprzak 2010a, s. 176, ryc. 7: 30) oraz z Fryburga Bry-
zgowijskiego (Müller U. 1996, s. 142). Znaki w kształ-
cie pentagramu, wypalane na dnach naczyń toczonych, 
znane są także z wczesnośredniowiecznych materiałów 
z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu (Rakoczy, Myś-

kow 2014, s. 215). Na czterech fragmentach pojawiły 
się nacięcia o nieokreślonym bliżej kształcie (ryc. 212 b: 
123/11, 8997/11, 2990/11). Warto zauważyć, iż zabytki, 
na których zaobserwowano pentagramy, są datowane 
na XIII – początek XIV w. Dna z nacięciami o trudnym 
do zdefiniowania kształcie wystąpiły w nawarstwieniach 
z XIV – początku XV w. Najrzadziej na dnach misek 
klepkowych występują znaki wypalane; jest to zjawisko 
typowe dla Europy Środkowej (Müller U. 1996, s. 139; 
Kostrouch 2009, s. 497). Na dnie pojedynczego zabytku 
został wypalony półksiężyc (ryc. 212 b: 1130/11). Dość 
wyjątkowy jest również przypuszczalny fragment dna, 
w którego krawędzi umieszczono niewielki prostokąt-
ny klin. Po jednej stronie dna można zaobserwować 
wypalony znak. Zachowana część przedstawia trzy za-
chodzące na siebie kwadraty – na powierzchni jednego 
z nich widoczne jest ciemne odbarwienie po nieziden-
tyfikowanej substancji, być może farbie. Na kwadracie 
środkowym wypalono pięć pionowych linii (ryc. 212 b: 
11545/11). Z uwagi na stan zachowania trudno określić 
cel, w jakim wykonano tak złożone oznaczenie.

W literaturze przedmiotu różnie interpretuje się 
przyczyny znakowania naczyń drewnianych. W przy-
padku mis należy wykluczyć funkcję handlową oraz 
transportową oznaczeń, które przypisuje się gmerkom 
umieszczanym na beczkach (por. rozdz. V.4.a w tym 
tomie). Naczynia stołowe oraz kuchenne mogły być 
natomiast znakowane w celu określenia ich właści-
ciela (pojedynczej osoby lub rodziny) bądź wytwórcy, 
warsztatu lub cechu (Müller U. 1996, s. 140–143, 146). 
Należy jednak mieć na uwadze, że znaki o nieokreślo-
nym kształcie mogły być wynikiem prostych i przypad-
kowych nacięć, wykonanych zarówno w trakcie, jak 
i po zakończeniu właściwego sposobu użytkowania na-
czynia.

Dziewięć fragmentów den misek klepkowych wy-
różnia obecność otworów (ryc. 212 a). Na trzech za-
bytkach zachowały się pojedyncze otwory o średnicach 
0,6; 0,8 oraz 1,2 cm, w dwóch przypadkach umiesz-
czone centralnie. Analogiczny otwór w dnie miski 
klepkowej z Ołomuńca powstał wtórnie, po zmianie 
pierwotnej funkcji naczynia (Kostrouch 2009, s. 490).      
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Ryc. 212. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miski klepkowe – dna: a – otwory w dnach misek klepkowych; 
b – znakowanie na dnach misek klepkowych (nacinanie, wypalanie), pozostałości organiki. Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 212. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012 . Staved bowls – bottoms: a – holes in bottoms of staved bowls; 
b – marks on bottoms of staved bowls (cuts, burns), remains of organic material. Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Wzdłuż krawędzi pięciu den zachowały się grupy nie-
wielkich otworów o średnicy do 0,3 cm. Z uwagi na 
niewielkie wymiary z pewnością nie mamy tu do czy-
nienia z fragmentami krążków do maselnicy (zob. np. 
Müller U. 1996, s. 189–190). Dno misy z dookolnymi 
rzędami otworów oraz pojedynczym, umieszczonym 
centralnie otworem znane jest także z badań na tere-
nie Elbląga (Nawrolska 2006, s. 410, ryc. 18.2). Tego 
typu zabieg mógł przystosowywać naczynie do nowej 
funkcji – np. cedzaka, wykorzystywanego np. podczas 
produkcji sera – lub zostać wykonany po zaprzestaniu 
użytkowania naczynia. Na dnie innej misy zachowały 
się z kolei niewielkie otwory, przez które prawdopo-
dobnie został przewleczony drut łączący poluzowane 
elementy naczynia.

Wobec powyższego wykazanie cech formalnych 
pozwalających na bezbłędne wyróżnienie bednarskich 
naczyń kuchennych jest utrudnione. Na podstawie zróż-
nicowanej wielkości mis klepkowych z placu Nowy Targ 
można jedynie przypuszczać, że podczas obróbki wstęp-
nej potraw oraz przechowywania produktów bardziej 
poręczne było wykorzystanie mis o większych rozmia-
rach, pod względem zarówno szerokości, jak i wysoko-
ści. Przemawiają za tym przede wszystkim duże objęto-
ści niektórych mis wrocławskich, przekraczające 2 litry.

Misy i talerze toczone

Rozróżnienie mis i talerzy w asortymencie śred- 
niowiecznych naczyń toczonych wydaje się zabiegiem 
obarczonym znacznym subiektywizmem. W literaturze 
przedmiotu brak zresztą jednomyślności w tej kwestii. 
Formy naczyń przez jednych badaczy opisywane jako 
talerze przez drugich określane są np. jako płytkie 
misy99. Obie formy zostały zaliczone w sztandarowej 
pracy Ulricha Müllera (1996, s. 98–99) do grupy płyt-
kich naczyń toczonych. Stworzone wewnątrz grupy po-
działy zostały oparte na cechach, którymi można do-
określić oba rodzaje naczyń. Wyodrębnienie z zespołu 
np. płaskich talerzy (niem. Platte) albo nieckowatych 

głębokich mis o prostopadłych ścianach nie jest zabie-
giem trudnym. Problem rysuje się natomiast w przy-
padku próby wydzielenia jednoznacznych, logicznych 
kryteriów, jakie winny zostać zastosowane do oddzie-
lenia toczonych mis oraz talerzy. Na trudności napoty-
kamy, analizując materiały z niską nóżką, zaznaczonym 
lustrem lub niedużym kołnierzem. Według definicji 
Michała Gradowskiego – dotyczącej co prawda złotnic-
twa – to właśnie obecność lustra oddzielonego od koł-
nierza wrębem stanowi wyróżnik talerzy (Gradowski 
1984, s. 107). Jednak w przypadku średniowiecznych 
naczyń drewnianych wykonanych za pomocą tokarki 
obecność lustra obserwowana jest często w wyrobach 
o odmiennym kształcie. Również zastosowanie sztyw-
nych kryteriów metrologicznych, jak stosunek głębo-
kości do średnicy wylewu100 lub kąt nachylenia ścianek, 
wydaje się niepraktyczne w przypadku powszechnych 
i zarazem różnorodnych naczyń toczonych101. Kolej-
nymi utrudnieniami są: często fragmentaryczny stan 
zachowania oraz deformacja omawianych zabytków, 
niepozwalające na ich bezbłędne zaklasyfikowanie.

W związku z powyższym zdecydowano się na 
wspólne opracowanie mis i talerzy, głównie w celu 
uchwycenia – za pomocą zestawień statystycznych – 
charakteru i ewentualnych zmienności zachodzących 
w produkcji płytkich naczyń toczonych.

Spośród zabytków z placu Nowy Targ wydzielono 
zespół 333 fragmentów wchodzących w skład ok. 284 
naczyń, których cechy pozwoliły na ich zaliczenie do 
grupy mis i talerzy, przy czym stan zachowania umoż-
liwił ustalenie przybliżonej średnicy 129 zabytków 
(aneks V.4.c.3).

Zaledwie 9% mis i talerzy toczonych z placu Nowy 
Targ można datować na wczesne średniowiecze (fazy I–
II). Nie widać natomiast tak znaczącej różnicy w liczeb-
ności naczyń toczonych pozyskanych z nawarstwień 

99  Por. m.in. talerz z Freibergu nawiązujący swoją formą do 
misy (Gühne 1991, s. 38–39, ryc. 17.1).

100 W ten sposób rozdzielony został materiał (5 naczyń to-
czonych) z ul. Dominikańskiej w Poznaniu (Baran 2005). 
Misy z Londynu wydzielono na podstawie stosunku wyso-
kości do szerokości między 1 : 2 a 1 : 6 (Egan 2010, s. 198).

101  Należy mieć na uwadze także zmiany metryczne naczyń 
drewnianych spowodowane zabiegami konserwatorski-
mi (por. Egan 2010, s. 198; Kochan 2012, s. 772).
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datowanych na fazy III–IV, przypadające na okres pro-
tomiejski, i fazy V–VIII, zaliczone do okresu miejskie-
go (tab. V.4.c.2). Warto zauważyć, że naczynia (głów-
nie misy) z wytoczoną nóżką, odznaczające się wyższą 
jakością wykonania, zostały pozyskane w większości 
z warstw XIII-wiecznych. Rzadkie wytaczanie nóżek na 
zabytkach z XIV w. i młodszych tłumaczone jest w li-
teraturze wzrostem produkcji mniej skomplikowanych 
form naczyń na szerszy zbyt (Wysocka 2001, s. 180).

W analizowanym zbiorze wyróżniono naczynia 
toczone dwustronnie (209 sztuk, z czego trzy o nie-
określonej chronologii) oraz toczone jednostronnie, 
z zewnątrz obciosywane (81 sztuk). Oba typy naczyń 
są stosunkowo często odkrywane podczas badań śre-
dniowiecznych miast, czego efektem są szczegółowe 
opracowania bądź wzmianki o ich obecności102. Pierw-
szy sposób produkcji, powszechny już w przypadku 
wyrobów wczesnośredniowiecznych, miał w późnym 
średniowieczu ustąpić miejsca produkcji masowej. 
Tendencja ta widoczna jest m.in. pośród materiałów 
gdańskich i elbląskich. Przypuszcza się, że misy toczo-
ne dwustronnie użytkowane były do XV w. przez za-
możniejsze warstwy społeczne, a wytwarzane od XIII 
do końca XVI w. mniejszym nakładem pracy naczynia 
z zewnątrz obciosywane były dostępne szerszemu krę-
gowi odbiorców (por. Barnycz-Gupieniec 1959, s. 46; 
Nawrolska, Nawrolski 1986; Kasprzak 2010, s. 155). 
W przypadku przeanalizowanego materiału wrocław-
skiego można zauważyć stosunkowo niewielki spa-
dek liczebności egzemplarzy toczonych dwustronnie 
w okresie miejskim i jednoczesny stopniowy wzrost 
liczby naczyń zewnętrznie obciosywanych (wykres 
V.4.c.3), które pojawiły się również podczas badań przy 
ul. Więziennej (Świętek 1999, s. 110–112). Są one do-
wodem następowania zmian w produkcji tokarskiej w 
czasie tzw. transformacji.

Odsetek płytkich naczyń toczonych jednostronnie 
jest jednak w przypadku materiałów z placu Nowy Targ 
niższy, gdyż wynosi tylko 28% łącznie we wszystkich 

okresach osadniczych. Płynie stąd wniosek, że popu-
larne m.in. w strefie nadbałtyckiej zewnętrzne obcio-
sywanie mis oraz talerzy nie zyskało w największym 
mieście średniowiecznego Śląska dużej popularności.

Szczegółową uwagę sposobom produkcji naczyń 
toczonych poświęcili m.in. Ulrich Müller (1996, 2008), 
a także Romana Barnycz-Gupieniec (1959), Zofia Woź-
nicka (1961) oraz Irena Wysocka (1999, 2001). Wciąż 
aktualne wyniki opracowań wymienionych autorów 
czynią zbędnym ponowne poruszanie tego zagadnienia 
przy okazji analizy materiałów z placu Nowy Targ. Moż-
na poprzestać na wspomnieniu o śladach zaobserwowa-
nych na zabytkach poświadczających proces toczenia, 
do których należy zaliczyć przede wszystkim dookolne 
żłobienia. W przypadku np. siedmiu mis dwustronnie 
toczonych zachowały się także ślady wcześniejszego 
przygotowania półproduktu w postaci obciosanej ze-
wnętrznej powierzchni. Widoczne są również ślady 
po odcinaniu czopa, zachowane jako dookolne bruzdy 
na dnach trzech mis, również po stronie wewnętrznej. 
Wynikiem błędu pracy tokarza było uszkodzenie po-
wierzchni naczynia przez kierner utrzymujący produkt 
podczas toczenia (zob. ryc. 213: 7096/11, 1229/11), 
czego efektem jest zagłębienie widoczne na dnach sied-
miu mis (tylko w jednym przypadku po stronie we-
wnętrznej).

Obliczone w przybliżeniu średnice wylewów 133 
naczyń z placu Nowy Targ wynoszą od 11,9 do 48 cm, 
przy czym skrajne wartości odnotowano dla naczyń 
określonych jako talerze. W największej liczbie przy-
padków średnice omawianych zabytków mieszczą się 
w przedziale 21–26 cm. Pomiar wysokości egzempla-
rzy zaliczonych zarówno do mis, jak i talerzy wykazał 
znaczne ich zróżnicowanie – od form niskich, sięgają-
cych w przypadku mis ok. 3 cm, do wysokich, wyno-
szących 7,5 cm. Zabytki zaklasyfikowane jako talerze są 
na ogół płytsze, a ich wysokość oscyluje w granicach 
od 1,5 do 8 cm w odosobnionym przypadku (ryc. 214a: 
3564/11).

V. Dom i jego wyposażenie

102 Opracowania naczyń toczonych pod względem formal-
nym, surowcowym oraz dystrybucyjnym – por. rozdz. 
V.4.c w tym tomie.
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Ryc. 213. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miski toczone. Fot. J. Szajt

Fig. 213. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Turned bowls. Phot. J. Szajt
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 214. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Talerze i miski toczone: a – talerze; b – otwory w miskach toczonych. 
Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 214.Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Turned bowls: a – marks on bottoms of turned bowls; 
b – holes in turned bowls. Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Toczone misy i talerze z placu Nowy Targ były naj-
częściej niezdobione, lecz część egzemplarzy pokrywa 
prosta dekoracja w postaci dookolnych żłobień, po-
jedynczych bądź zwielokrotnionych, umieszczanych 
po zewnętrznej bądź, nieco rzadziej, po wewnętrznej 
stronie naczyń. Bardziej dekoracyjną formę repre-
zentuje pięć naczyń o oktagonalnym kształcie ścia-
nek, pozyskanych z nawarstwień datowanych na V 
i VI fazę osadniczą (ryc. 215: 3105/11). Analogiczne 
egzemplarze znane są m.in. z Elbląga (Nawrolska, 
Nawrolski 1986, s. 630, ryc. 22: 4,6; s. 631, ryc. 23: 5;
s. 645, ryc. 35: 4), Międzyrzecza (Woźnicka 1961, 
s. 27, 31, tabl. 10.1–2) oraz Freibergu (Gühne 1991, 
s. 134, tabl. 2.3–4). Na uwagę zasługuje również cien-
kościenna, starannie wykonana misa z dookolnym 
kołnierzem (umieszczonym poniżej wylewu), z któ-
rego wystają symetryczne uchwyty w formie listewek 
zbliżonych kształtem do trapezu (ryc. 213: 3085/11).

Z uwagi na stan zachowania trudno w pełni zre-
konstruować dekorację wykonaną na misie, której 
fragment zewnętrznej ściany, uformowany poprzez 
różnej wielkości ociosania, został pokryty czarną sub-
stancją, być może farbą. Rząd pojedynczych „plam” 
został wykonany także poniżej plastycznie ukształto-
wanego pola. Całość dekoracji można przyrównać do 
żółwiej skorupy (ryc. 213: 4202/11). Ślady licznych rys 
i głębokich bruzd na dnie wskazują, że możemy mieć 
do czynienia z egzemplarzem wewnętrznie drążonym.

Znaki występujące na płytkich naczyniach toczo-
nych można podzielić ze względu na technikę wy-
konania na dwa rodzaje: ryte oraz wypalane; analo-
gicznie zatem do znaków na naczyniach klepkowych. 
W pozyskanym materiale znaki zachowały się na 27 
zabytkach datowanych na wszystkie okresy osadnicze, 
z największym natężeniem przypadającym na okres 
protomiejski i pierwsze dwie fazy okresu miejskiego. 
Sytuacja taka jest wynikiem raczej relatywnie dużej 
liczby zabytków pozyskanych z omawianych faz niż 
preferencji wytwórców znaków. Spośród 14 rytych 
znaków jedynie dwa wykonano na ściankach naczyń 
– krzyż oraz literę K (ryc. 215: 8357/11). Pozostałe 
oznaczenia zachowane na dnach przedstawiają nie-

skomplikowane motywy, w których skład wchodzą 
przeważnie krzyże (ryc. 215: 9173/11), w tym lasko-
wany (ryc. 215: 4204/11), a także figury geometrycz-
ne (ryc. 215: 5041/11, 1138/11). Część znaków rytych 
nawiązuje swoim wyglądem do gmerków (ryc. 215: 
11524/11, 9164/11, 12/10). Wśród znaków wypala-
nych dominują przedstawienia w kształcie półokrę-
gów oraz haków, w tym jeden wykonany narzędziem 
tordowanym (ryc. 215: 3377/11, 4336/11, 4281/11). 
Na dnach dwóch mis z zewnątrz ciosanych wystąpiły 
przypuszczalnie znaki o charakterze dekoracyjnym, 
są to wyobrażenia sześciopłatkowych kwiatów oraz 
prawdopodobnie lilie wpisane w okręgi (ryc. 215: 
975/11, 3105/11). Odosobnionym motywem jest na-
tomiast znak wypalony na dnie misy prawdopodobnie 
za pomocą pióra klucza (ryc. 215: 2628/11).

W podstawach czterech mis zachowały się poje-
dyncze otwory, w jednym z nich umieszczono nie-
wielki kawałek drewna (ryc. 214a: 3305/11, 10125/11, 
7522/11). Cel ich wykonania nie jest znany, w przeci-
wieństwie do otworu przewierconego pod krawędzią 
wylewu innego egzemplarza (ryc. 214 b: 10841/11). 
Analogiczne rozwiązania występują zarówno na mi-
sach toczonych z Gdańska (Barnycz-Gupieniec 1959, 
s. 12), jak i na naczyniach klepkowych z Ołomuńca 
(Kostrouch 2009, s. 490). Wykonanie otworu bezpo-
średnio pod krawędzią wylewu umożliwiało zawie-
szenie misy. Naczynie z przewleczonym sznurem, do 
którego przymocowano drewniany kołeczek ułatwia-
jący przytroczenie, zostało przedstawione w rękach 
żebraka na obrazie Jałmużna św. Marcina z 1496 r. 
(ryc. 210).

Naczynia toczone poddawano naprawom. Śla-
dy takich zabiegów w postaci niewielkich otworów 
z przewleczonymi przez nie cienkimi drucikami za-
chowały się na jednym z przeanalizowanych naczyń 
(ryc. 214 b: 10442/11). W całości zachowały się jedy-
nie trzy wiązania. W podobny sposób zostały zrepero-
wane misa i dzban z Jihlavy (Kochan 2012, s. 773–775, 
ryc. 4–5), misy z Nowogrodu (Kolčin 1968, tab. 22.6; 
23.2) oraz Londynu (Egan 2010, s. 196, 199, 204, ryc. 
160, 164).
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Ryc. 215. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miski toczone. Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 215. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Turned bowls. Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Efektem eksploatacji naczyń, toczonych zarówno 
dwu-, jak i jednostronnie, są nie tylko uszkodzenia, 
ale także proste, krótkie rysy, które zaobserwowano na 
dnach i nóżkach (ryc. 215: 4204/11; ryc. 213: 1229/11). 
A. Gühne zinterpretował nacięcia na podstawach na-
czyń z Freibergu jako wynik porcjowania produktów 
spożywczych, przyjmując tym samym możliwość uży-
cia odwróconych pojemników o płaskich dnach jako 
desek do krojenia (Gühne 1991, s. 36).

Duża część mis i talerzy była z pewnością wyko-
rzystywana przy stole, potwierdzają to np. liczne źró-
dła malarskie oraz rzeźbiarskie. Stosunkowo mało jest 
natomiast przedstawień, których tłem są pomieszcze-
nia kuchenne bądź ich fragmenty, gdyż sceny obrazu-
jące przygotowywanie posiłków zawężone są przeważ-
nie do etapu ich obróbki cieplnej. Wykluczone zostaje 
tym samym umieszczenie w przedstawianym kontek-
ście naczyń drewnianych. Wobec powyższego trudno 
wprowadzić sztywny podział np. na misy kuchenne 
– o dużych rozmiarach (zapewne bardziej poręczne) – 
oraz stołowe – mniejsze, z wytoczoną nóżką.

Łyżki

Z placu Nowy Targ pozyskano 64 drewniane łyżki 
w różnym stanie zachowania, z czego jedynie 2 można 
uznać za formy pełne – z zachowaną w całości misecz-
ką oraz trzonkiem (aneks V.4.c.4; ryc. 216, 217).

Chronologia zbioru została określona na podsta-
wie datowania nawarstwień od końca XII – początku 
XIII do 2. poł. XV – XVIII w., z czego najwięcej, bo 
aż 69%, przypada na miejski okres osadniczy (fazy V–
VIII). Materiał pozyskano zarówno w granicach bu-
dynków mieszkalnych, jak i ich najbliższego otocze-
nia, a także z obszarów o przeznaczeniu handlowym. 
Łyżki pojawiały się też w sąsiedztwie obiektów wiąza-
nych z hodowlą, a jeden egzemplarz został pozyskany 
z wypełniska studni.

Różnice pomiędzy zebranym inwentarzem wi-
doczne są w ukształtowaniu miseczek oraz trzonków. 
Niestety stan zachowania nie zawsze pozwala na ich 
rysunkową rekonstrukcję, szczególnie w przypadku 

trzonków, które ulegały złamaniom oraz deforma-
cjom. Można natomiast zauważyć, że w przypadku 
miseczek dominuje ich forma migdałowata o lekko 
spłaszczonym czubku (27 egzemplarzy) oraz owalna 
(13 egzemplarzy). Wymiary miseczek są zróżnico-
wane – ich długość wynosi od 3,9 do 7,3 cm, a sze-
rokość od 3,7 do 8,5 cm. Wysokość 14 zachowanych 
w całości trzonków mieści się w przedziale 7,8–15,84 
cm. Trzonki o przekrojach owalnych oraz czworokąt-
nych ustawione są do miseczki pod kątem rozwartym, 
a także prostopadle w linii prostej. Z zachowanych 
fragmentów widać, że przeważały trzonki profilowa-
ne, o wygięciu w części środkowej oraz ze ścięciem 
u nasady.

Dekoracja przeanalizowanych zabytków ograni-
cza się do prostych wzorów geometrycznych wyci-
nanych na trzonkach, pośród których wyróżniono: 
rzędy zygzaków (8), poziome nacięcia (6), ukośne 
krzyże (2) oraz koliste punkty (2). Na trzonkach moż-
na zaobserwować również dekorację składającą się 
z pojedynczych lub podwójnych pierścieni, wykona-
nych zarówno u ich nasady, jak i na końcach. Taka 
forma zdobienia zachowała się na 9 artefaktach. Na 
kolejnych 9 zabytkach można zaobserwować także 
ich guzkowate zakończenie. Tego typu dekoracje były 
wykonywane w Europie powszechnie. Znane są m.in. 
z Konstancji (Müller U. 1996, tabl. 22.22; 23.9; 25.12, 
15, 17, 19); z Vysokégo Mýta (Šmejda 1999, s. 178, obr. 
7.1) oraz Nowogrodu (Kolčin 1968, s. 124, ryc. 27).
Guzkowatymi zakończeniami lub pierścieniami ozda-
biano również trzonki łyżek metalowych (Benker 
1987, s. 14, 50, ryc. 31).

Pozyskane podczas badań egzemplarze nie miały 
większej wartości materialnej. Sposób wykonania czę-
ści z nich sugeruje nawet, iż mogły być wystrugane bez 
użycia specjalistycznych narzędzi. Z analizowanego 
zbioru wyróżnia się jednak łyżka o szerokim trzon-
ku, wyprofilowanym na kształt tarczy, w której polu 
wyryto bardzo schematyczny zarys twarzy (ryc. 217: 
626/11).
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Ryc. 216. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Łyżki drewniane. Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 216. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden spoons. Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 217. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Łyżki drewniane. Rys. K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 217. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden spoons. Drawing K. Wieczorek-Kańczura
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Z zapisów testamentowych oraz zastawów wroc- 
ławskich mieszczan wynika, że w późnym średnio-
wieczu używano również, cenniejszych niż drewniane, 
łyżek odlanych z metali: cyny, srebra, a sporadycznie 
także złota (Schultz 1871a, szp. 14, nr 20, 29, 31, 33; szp. 
16, nr 45, 46; szp. 45, nr 56, 59; szp. 76, nr 75, 77, 85; 
Goliński 2006, s. 108). Niemniej jednak są one odnaj-
dywane przez archeologów znacznie rzadziej ze wzglę-
du na cenny surowiec podlegający odzyskowi (zob. np. 
Benker 1978, s. 14; Krabath 2001, s. 95–98; Egan 2010, 
s. 244–252). Metalowy mógł być wyłącznie trzonek 
lub miseczka (Schultz 1871a, szp. 44, nr 53; Goliń-
ski 2006, s. 108). Wykorzystanie łyżek metalowych 
ograniczało się głównie do spożywania gęstych kom-
potów oraz deserów (Hasse 1979, s. 77; Egan 2010, 
s. 245). Warto podkreślić, że w spadku zapisywano 
zarówno całe komplety (nawet 20 sztuk), jak i poje-
dyncze egzemplarze. Posiadanie choćby jednej łyżki 
ze szlachetnego kruszcu było wyrazem luksusu (Has-
se 1979, s. 77). Z metalu wykonywano także egzem-
plarze podróżne, często składane, które przenoszono 
w skórzanych futerałach przytroczone do pasa 
(Goubitz 2007, s. 98). Wzmianki o łyżkach drewnia-
nych są we wrocławskich źródłach pisanych stosun-
kowo rzadkie (por. Schultz 1871a, szp. 15, nr 36), a w 
obrocie handlowym drewniane łyżki podlegały raczej 
sprzedaży hurtowej.

Łyżki wykorzystywano nie tylko podczas spoży-
wania potraw, ale także w czasie ich przygotowywa-
nia. Należy mieć jednak na uwadze, iż pewne cechy 
mogły mieć wpływ na wykluczenie poszczególnych 
mobiliów z użytku kuchennego. Jednym z kryte-
riów mógł być surowiec, w głównej mierze cenniej-
sze metale kolorowe. Ponadto z funkcją wyłącznie 
stołową można wiązać łyżki bogato ornamentowane, 
a w szczególności o dekoracjach zoo- i antropomor-
ficznych lub literalnych (Müller U. 1996, s. 132–133, 
Taf. 25; Gołembnik 2004; Piekalski, Wachowski 2009, 
s. 85–86, ryc. 9–10; Egan 2010, s. 244–252). Pomijając 
czynności wykonywane przy otwartym ogniu, gdzie 
wykorzystywano warząchwie (por. rozdz. V.4.a w tym 
tomie), podczas przygotowywania posiłków w użytku 

kuchennym mogły się znaleźć egzemplarze o dłuż-
szym i masywniejszym trzonku, dzięki temu poręcz-
niejsze i wytrzymalsze.

Jakub Szajt, Katarzyna Wieczorek-Kańczura

d. Naczynia ceramiczne – forma i funkcja

Uwagi wstępne

Szczegółowa analiza została przeprowadzona na 
zbiorze 7740 ułamków, wyklejonych fragmentów i ca-
łych naczyń, pozyskanych w zdecydowanej większości 
z powierzchni jednego ara badanego obszaru placu 
Nowy Targ. Do badań wytypowano sąsiadujące ze sobą 
ćw. B, D ara 22 oraz ćw. A, C ara 32. Na wyborze zawa-
żyła obecność w obrębie tej strefy odpowiednio liczne-
go materiału, a także istnienie w tym miejscu w fazie 
III obiektu mieszkalnego, z którego udało się pozyskać 
zarówno daty dendrochronologiczne, jak i dużą liczbę 
możliwych do rekonstrukcji naczyń. Z powodu braku, 
na tak małym obszarze, dostatecznej ilości ceramiki 
z fazy I, do analizy zdecydowano się włączyć wybrane 
obiekty datowane na ten okres, wyeksplorowane z arów 
54, 55, 83. W materiale ilustracyjnym wykorzysta-
no również zrekonstruowane naczynia z pozostałych 
części placu. Głównym celem analizy było opracowa-
nie zagadnień związanych z formą i funkcją ceramiki 
naczyniowej użytkowanej w okresie średniowiecza, 
ze szczególnym uwzględnieniem naczyń glinianych 
jako elementu wyposażenia domu. Cel ten jest więc 
odrębny od tego, który przyświecał autorom uwag                                  
o datowaniu ceramiki zamieszczonych w rozdz. III–IV. 
W związku z powyższym tylko niezbędną uwagę po-
święcono kwestiom technologiczno-technicznym wroc-
ławskiego garncarstwa, które już wielokrotnie poruszano 
w literaturze przedmiotu (np. Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 2, s. 270–275; Rzeźnik 1995, s. 28–67; Niegoda, Piekal-
ski 1997, s. 171–174; Rzeźnik 1998, s. 139–148; Niegoda 
1999a, s. 158–167; Szwed 2004, s. 332–334; Rzeźnik 2005, 
s. 99–110).

V. Dom i jego wyposażenie
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Na potrzeby zestawień kwantytatywnych uwzględ-
niono 8 grup technologicznych, zdiagnozowanych 
w przeanalizowanym materiale (tab. V.4.d.1)103:

1. Grupa A. Obejmuje naczynia tzw. tradycyjne, 
o dominujących wczesnośredniowiecznych cechach, 
wypalone w niejednolitej atmosferze, których czerepy 
uzyskują w wyniku wypału wiele barw, od białoszarych 
przez pomarańczowe po ciemnobrunatne.

2. Grupa B. W jej skład weszły naczynia o póź-
nośredniowiecznych cechach, wypalone w atmosferze 
redukcyjnej. Ich czerepy mają różne odcienie koloru 
szarego lub, rzadziej, odcienie czerni.

3. Grupa C. Zawiera naczynia o późnośrednio-
wiecznych cechach, wypalone w atmosferze utleniają-
cej. Wyroby te wyróżnia często jednolita kolorystycznie 
barwa czerepów i przełamów, mających kolory od ja-
snobeżowego po ciemnopomarańczowy.

4. Grupa B-S. Włączono do niej naczynia o póź-
nośredniowiecznych cechach, wypalone utleniająco, 
których czerepy lub przełamy uzyskały kolor biały lub 
jasnoszary.

5. Grupa E. Do tej grupy zaliczono wyroby wypalo-
ne w zdecydowanej większości utleniająco, a tylko spo-
radycznie redukcyjnie, o czerepach pokrytych szkli-
wem w sposób intencjonalny.

6. Grupa G. W jej składzie znalazły się naczynia za-
wierające domieszkę grafitu.

7. Grupa N. Przypisano do niej ceramikę toczoną 
o wczesnonowożytnych cechach.

8. Grupa B/C. Należą do niej głównie drobne ułam-
ki naczyń, których ze względu na słaby stan zachowa-
nia (w wyniku np. przepalenia) nie udało się zaklasyfi-
kować do żadnej z wymienionych grup.

Przemiany formalne i funkcja naczyń

Wyeksplorowany materiał ceramiczny, datowa-
ny na XI–XVI w., pozwolił na uchwycenie ogólnego 
procesu przemian formalnych w wytwórczości garn-

carskiej w ujęciu chronologicznym104, na podstawie 8 
rodzajów wyrobów.

Garnki

Należały do najliczniej wytwarzanych przez całe 
średniowiecze form naczyń. W przypadających na 
wczesne średniowiecze fazach I–II ich udział w całości 
przeanalizowanego zbioru osiągnął 69,5% i systema-
tycznie malał – do 62% w fazach III–IV i 56% w fa-
zach V–VIII (tab. V.4.d.2: 1–4). Dominacja garnków 
i stopniowe zmniejszanie się ich popularności na rzecz 
innych, często nowych rodzajów naczyń nie tylko są 
czytelne w materiale wrocławskim, ale stanowią ce-
chę interregionalną. Znamienne, że udział tej kategorii 
wytworów nigdy nie spadł poniżej 50%. Zauważalnie 
większy odsetek garnków w okresie przedlokacyjnym, 
datowanym na XI – początek XIII w. był wynikiem 
wielowiekowej tradycji słowiańskiej, w której garnek, 
jako przedmiot wielofunkcyjny, odgrywał wiodącą rolę 
(Buko 1990; Siemianowska 2014).

Formy garnków z tego czasu pozyskane z placu 
Nowy Targ reprezentują zasadniczo dwa typy: o esowa-
tym profilu i cylindrycznej szyjce. W pierwszym typie 
można wyróżnić wyroby o wylewach dość silnie wy-
chylonych na zewnątrz i wyciągniętych ku górze (ryc. 
218 a, c–f, h, j). Rzadsze są formy o krawędziach wycią-
gniętych i profilowanych na kształt okapów (ryc. 218 
b) – w ceramice tzw. tradycyjnej pojawiają się one także 
w fazie III (ryc. 218 l). Do drugiego typu należą garn-
ki o długich, prostych lub delikatnie wyoblonych szyj-
kach, zakończonych wylewem ściętym do wnętrza albo 
delikatnie zagłębionym. Rozpoznano dwie odmiany tej 
grupy naczyń – w pierwszej szyjki słabo wyodrębniają 
się z brzuśców (ryc. 218 g), w drugiej natomiast granica 
między brzuścem i szyjką jest wyraźna (ryc. 218 i).

103 Nie stwierdzono w nim naczyń kamionkowych, obec-
nych w niewielkim stopniu w innych strefach wykopu 
(zob. rozdz. V.4.e w tym tomie).

104 Autorzy mają na uwadze ograniczenia wynikające z wy
biórczego charakteru analizy szczegółowej, zawężonej         
w przybliżeniu do jednego ara przebadanego obszaru.

Między kuchnią a stołem
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Ryc. 218. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a, b, d – faza I, grupa A; c, e–j – faza II, grupa A. 
k – faza III, grupa B; l – faza III, grupa A. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 218. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pots: a, b, d – phase I, group A; c, e-j – phase II, group A;
 k – phase III, group B; l – phase III, group A. Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Garnki pozyskane z faz przedlokacyjnych odzna-
czają się cechami typowymi dla śląskiej ceramiki wczes- 
nośredniowiecznej z XI–XII w. Przeważają naczynia cał-
kowicie obtaczane, schudzone domieszką pylastą piasku 
o różnej wielkości ziaren lub wyjątkowo tłucznia. Na 
części wklęsłych oraz płaskich den widnieją znaki garn-
carskie i pierścienie dookolne (zob. np. Chrzan 2012, 
tam literatura). Proporcje i tektonika wyklejonych frag-
mentów są egzemplifikacją form znanych z pozostałych 
części Wrocławia, których szczegółowej klasyfikacji 
dokonano już w literaturze przedmiotu (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 279–293; Piekalski 1991, s. 92–101).

Charakterystycznym sposobem wykańczania po-
wierzchni ścianek wyrobów tzw. tradycyjnych było 
pokrywanie ich zewnętrznych stron pasmem prostych, 
dookolnych linii rytych o różnej grubości oraz natęże-
niu. Wypełniały one najczęściej brzuśce, z wyjątkiem 
ich partii dolnych (ryc. 218 a–j). Część badaczy zwraca 
uwagę na praktyczne aspekty stosowania owych bruzd, 
mających m.in. przyczyniać się do poprawy termicznych 
właściwości garnków (zob. Piekalski 1991, s. 102, 104), 
choć naszym zdaniem musiały przedstawiać dla ich 
nabywców również walory estetyczne. Elementem nie-
wątpliwie użytkowym były za to pojedyncze listwy wy-
stępujące na fragmentach brzuśców dużych naczyń za-
sobowych, które ułatwiały ich przenoszenie (ryc. 219 a).
Do często stosowanych motywów zdobniczych, poja-
wiających się w górnych partiach brzuśców105, trzeba 
zaliczyć rytą za pomocą rylca albo grzebyka pojedynczą 
oraz zwielokrotnioną linię falistą (ryc. 218 a, h; ryc. 219 
b–d, h; ryc. 220 a), a także rozmaite żłobki, wykonywane 
narzędziami jedno- lub wielozębnymi, tworzące zróż-
nicowane układy zdobnicze (ryc. 218 c, e, i; ryc. 219 g, 
i–k), charakterystyczne dla ceramiki schyłku wczesnego 
średniowiecza (zob. np. Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 275–279; Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, passim; 
Buko 1990, s. 127–135; Piekalski 1991, s. 102–107).

W okresie protomiejskim (fazy III–IV, datowane na 
1. poł. – 3. ćw. XIII w.) w dalszym ciągu funkcjonowały 

opisane uprzednio formy garnków (ryc. 218 l; ryc. 221 
a, b; ryc. 222, 223), a ceramika zaliczana do technolo-
gicznej grupy A pokrywała zapotrzebowanie lokalne-
go rynku w blisko 60% (tab. V.4.d.1). Novum stanowią 
garnki wykonane w technologii późnośredniowiecznej, 
wypalone w atmosferze redukcyjnej, których udział nie 
przekracza jednak 40%. Typowe dla tego okresu są m.in. 
baniaste formy o krótkich szyjkach, przechodzących 
w wylewy z okapami i wrębami (ryc. 221 e; ryc. 224), 
a także smukłe i wysokie garnki, znane w literaturze 
jako pucharowate (ryc. 221 c, d). Te ostatnie nie były 
zdobione w sposób wyrafinowany; obok wklęsło-wypu-
kłych ciągów garncarskich, bardziej wyrazistych w gór-
nej partii brzuśców (ryc. 225–227), znane są egzempla-
rze wygładzone (ryc. 228) oraz zaopatrzone w dziobek 
(ryc. 228, 229). Pojawiają się również pierwsze garnki 
uchate, najczęściej niewielkich rozmiarów (ryc. 218 k).

W omawianym okresie zaczęto stosować ornament 
wykonywany radełkiem: narzędziem z obrotową tarczą, 
o rancie pokrytym geometrycznymi wzorami, odciska-
nymi w postaci reliefu wypukłego na czerepach. Ty-
powym wówczas motywem zdobniczym była drobna, 
romboidalna siatka, odciskana zarówno w górnej partii 
brzuśców, jak i na uchach (ryc. 220 c; ryc. 221 e; ryc. 230 
b). Po raz pierwszy odnotowano też użycie nierucho-
mego stempla (ryc. 220 b). Nietypowym z kolei zabie-
giem było pokrycie wewnętrznej krawędzi dna garnka 
wykonanego w technologii wczesnośredniowiecznej 
rzędem ukośnych nacięć, być może spełniających funk-
cję użytkową (ryc. 233 a).

Okres miejski, obejmujący cztery fazy osadnicze (V–
VIII), których terminus post quem wyznacza moment 
wytyczenia i wybrukowania placu, terminus ante quem 
natomiast równie umowny przełom średniowiecza 
i nowożytności, obfitował w przemiany czytelne także 
w materiale ceramicznym. Uchwytnymi cechami anali-
zowanego zbioru, potwierdzonymi przez dotychczaso-
we badania głównie jednak wrocławskiej ceramiki, są: 
powolne odchodzenie od wypału redukcyjnego na rzecz 
utleniającego oraz stopniowy zanik wytwórczości tzw. 
ceramiki rodzimej (tab. V.4.d.1; zob. też Niegoda, Piekal-
ski 1997, s. 174, tab. 2, 3; Niegoda 1999a, s. 159, ryc. 1).

105 Ornament w postaci linii falistej dostrzeżono na pojedyn-
czym ułamku cylindrycznej szyjki garnka (ryc. 219 c; 
zob. też Kaźmierczyk et al. 1977, s. 229, ryc. 29c).

Między kuchnią a stołem
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Ryc. 219. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdobione fragmenty naczyń: a – faza I, grupa A; b–g – faza II, grupa A; 
h, i – faza III, grupa A; j, k – faza V, grupa A. Fot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 219. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Ornamented vessel fragments: a – phase I, group A; 
b-g – phase II, group A; h, i – phase III, group A; j, k – phase V, group A. Phot. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 220. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ucha naczyń: a – faza III, grupa A; b–e – faza III, grupa B; 
f–h – faza V, grupa B; i, j – faza VI, grupa B. Fot. J. Szajt

Fig. 220. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Vessel handles: a – phase III, group A; b-e – phase III, group B; 
f-h – phase V, group B; i, j – phase VI, group B. Phot. J. Szajt

Między kuchnią a stołem
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Ryc. 221. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a, b – faza III, grupa A; c–e – faza III, grupa B; 
f–l – faza V, grupa B. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 221. Wrocław, Nowy Targ square. Pots: a, b – phase III, group A; c-e – phase III, group B; f-l – phase V, group B; 
Drawing J. Szajt, K. Wieczorek
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Ryc. 222. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa A, nr inw. 6992/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 222. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group A, inv. no. 6992/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 223. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa A, nr inw. 6893/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 223. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group A, inv. no. 6893/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Między kuchnią a stołem



346

Ryc. 224. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6770/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 224. Wrocław, Nowy Targ square , excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6770/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 225. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6516/11. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura, Fot. J. Szajt

Fig. 225. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6516/11. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura, Phot. J. Szajt

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 226. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6660/11. 
Rys. K. Wieczorek-Kańczura, fot. J. Szajt

Fig. 226. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6660/11. 
Drawing K. Wieczorek-Kańczura, Phot. J. Szajt

Ryc. 227. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6844/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 227. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6844/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Między kuchnią a stołem
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Ryc. 228. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6893/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 228. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6893/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 229. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnek, faza III, grupa B, nr inw. 6780/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 229. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pot, phase III, group B, inv. no. 6780/11. 
Drawing and phot. 

J. Szajt
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Ryc. 231. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a–c – faza V, grupa B; d – faza VI, grupa A; e – faza VI, grupa C; 
f, h, i – faza VI, grupa B; g, j – faza VI, grupa A. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 231. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pots: a-c – phase V, group B; d – phase VI, grup A; e – phase VI, 
group C; f, h, i – phase VI, group B; g, j – phase VI, group A. Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 232. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a, b – faza VI, grupa C; c–e – faza VI, grupa B; f – faza VI, 
grupa A; g – faza VII, grupa B-S; h, j – faza VII, grupa C; i – faza VII, grupa B; k – faza VIII, grupa B; l–u – faza VIII, grupa C.

 Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 232. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pots: a, b – phase VI, group C; c-e – phase VI, group B; 
f – phase VI, group A; g – phase VII, group B-S; h, j – phase VII, group C; i – phase VII, group B; k – phase VIII, group B; 

l-u – phase VIII, group C. Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Między kuchnią a stołem
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 233. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fragmenty 

naczyń: a – faza III, grupa A; 
b – faza V, grupa B-S; 
c – faza VII, grupa B; 

d, f – faza VIII, grupa C; 
e, g – faza VIII, grupa B-S. 

Fot. J. Szajt

Fig. 233. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Vessel fragments: a – phase III, 

group A; b – phase V, group B-S; 
c – phase VII, group B; 

d, f – phase VIII, group C; 
e, g – phase VIII, group B-S. 

Phot. J. Szajt

106 Dla obszaru obecnej Polski Zachodniej zob. np. Pogo-
rzelski, Czapla 1993, s. 224–228; Karst 2009; Kałagate, 
Michalak 2010, s. 197. Dla Polski Północnej: Lepówna 
1968; Rębkowski 1995, s. 77–80; Marcinkowski 2006, s. 
311–314.

Należy zaznaczyć, że przez cały omawiany okres 
najbardziej charakterystycznym elementem morfolo-
gii brzuchatych garnków były wylewy w postaci pro-
filowanej listwy, uformowanej w okap bez wrębu (ryc. 
221 f, i; ryc. 231 e, f, i; ryc. 232 e, j, o, t), albo rzadziej, 
z wyodrębnionym wrębem (ryc. 221 g, h; ryc. 232 g). 
Naczynia w tym typie odkryto na wielu stanowiskach, 
położonych także poza Śląskiem – łączy je obecność 
przybyszów z Zachodu (m.in. Turyngii i Dolnej Sak-
sonii), skąd przynieśli oni ze sobą nie tylko wiedzę 
technologiczną, ale i własne tradycje stylistyczne wy-
twarzanego asortymentu, ewoluujące przez kolejne po-
kolenia106.

Na części okapów, począwszy od fazy VII (2. poł. 
XIV – 1. poł. XV w.), widoczne są dookolne wałeczki 
biegnące przez środek powierzchni zewnętrznej oraz 
ślady łączenia taśm od wewnątrz, mogące uchodzić za 
wyznacznik chronologiczny młodszych zabytków (ryc. 
232 p, s; ryc. 233 c–g).

W fazie V (4. ćw. XIII – początek XIV w.) zdia-
gnozowano wyroby wypalane redukcyjnie o wysokich, 
lekko rozchylonych na zewnątrz i często intensywnie 
ornamentowanych wylewach. Zaliczają się do nich 
garnki (ryc. 221 k, l), garnki uchate (ryc. 231 a), a także 
puchary. W przypadku gdy mamy do czynienia z frag-
mentarycznym stanem zachowania zabytków, trudność 
sprawia definitywne rozstrzygnięcie rodzaju naczynia 
(ryc. 221 j). Do interesujących, aczkolwiek rzadkich 
produktów można zaliczyć też dwa inne typy garnków. 
Pierwszy, uchaty egzemplarz o dość grubych, wyświe-
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canych ściankach koloru intensywnie czarnego, miał 
prawdopodobnie kuliste dno i nóżki107 (ryc. 231 b).
Drugi – z cylindryczną szyjką – pomimo wystąpienia 
na nim popularnego dla ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej motywu linii falistej stanowi przykład wyro-
bu grupy technologicznej B (ryc. 231 c), analogicznego 
do znaleziska z ul. Więziennej we Wrocławiu (Niegoda 
1999a, s. 168, ryc. 17 a; s. 172). Warto dodać, że orna-
ment w postaci dookolnej fali jest obecny na naczy-
niach późnośredniowiecznych do końca fazy VIII (ryc. 
221 f, g, k; ryc. 230 e, h; ryc. 231 g; ryc. 232 t), podczas 
gdy zdobienie radełkiem, typowe dla wyrobów zakla-
syfikowanych do grup B i C (ryc. 230 b, e–k, m–o), ni-
gdy nie było stosowane na ceramice tzw. tradycyjnej. 
Ponadto w fazie V wystąpiły też sporadycznie naczynia 
wykonane z jasnych glin, zdobione malowanymi do-
okolnymi liniami (ryc. 230 d).

W fazie VI (1. poł. XIV w.) naczynia grupy A wciąż 
stanowią stosunkowo duży odsetek całości zbioru, gdyż 
nieznacznie przekraczają 20% (tab. V.4.d.1; ryc. 231 j). 
Oprócz wytworów już wcześniej opisanych na uwagę za-
sługują niespotykane dotąd formy garnków (ryc. 231 d;
ryc. 232 f; zob. też Niegoda 1999a, s. 167, ryc. 16 c). 
Świadczą one o ciągłej ewolucji naczyń rodzimych, na 
co zwrócił uwagę J. Niegoda (1999a, s. 180). Garnki 
grupy B i C mają delikatne załomy brzuśców o naj-
większej wydętości pomiędzy 1/2 a 2/3 swojej wysoko-
ści i rozmaicie ukształtowane wylewy (tab. V.4.d.3; ryc. 
231 f–i; ryc. 232 a–e), wśród których można odnaleźć 
również okazy zdobione rzędem dołków palcowych, 
tworzących swoistą kompozycję przypominającą linię 
falistą (ryc. 232 d). We wzrastającej liczbie garnków 
wypalonych utleniająco część z nich pokrywa prosty 
wątek zdobniczy w postaci malowanych pomarańczo-
wą glinką, dookolnych pasm, naniesionych na górne 

części brzuśców lub na krawędzie wylewów (ryc. 230, l; 
ryc. 231 e; ryc. 232 a). Malaturę łączono też sporadycz-
nie z ornamentem radełkowym.

W fazie VII (2. poł. XIV – 1. poł. XV w.) wytwa-
rzany asortyment pozostawał w dużej mierze zbieżny 
z opisanym powyżej (ryc. 232 g–j), z tą różnicą, iż za-
uważalnie wrosło w tym czasie zastosowanie naczyń 
szkliwionych (tab. V.4.d.1: 6) i pojawiły się na większą 
skalę garnki o dnach ze śladami odcinania od koła, bę-
dące potwierdzeniem rozprzestrzenienia się nowej na 
Śląsku techniki garncarskiej.

W fazie VIII (2. poł. XV – 1. poł. XVI w.), poza nie-
licznymi zabytkami ewidentnie młodszymi i starszymi, 
których obecność jest prawdopodobnie wynikiem za-
kłóceń postdepozycyjnych, mamy do czynienia z dość 
spójnym materiałem, reprezentowanym przez formy 
głównie schyłkowośredniowieczne. Obok obecnych 
w dalszym ciągu garnków z okapem (ryc. 232 o, p, s, 
t), wypalonych zarówno utleniająco, jak i redukcyjnie, 
wyeksplorowano m.in. bezuche garnki o podobnych 
do siebie kształtach, z wyciągniętymi ku górze wałecz-
kowatymi wylewami z wrębem (ryc. 232 l–n, r, u; zob. 
też Szwed 2003, s. 306, ryc. 3: 1–6). Są to przeważnie 
sporych rozmiarów pozbawione ornamentu naczynia 
o średnicy 13–27 cm, wykonane z glin jasnego koloru 
techniką toczenia i wypalone silnie utleniająco, których 
część czerepów zawiera domieszkę w postaci tzw. pa-
lonki (Stoksik 2005; Stoksik, Rzeźnik 2008, s. 34–38). 
W omawianym okresie produkcja ceramiki utleniającej 
wyraźnie wzrosła, pokrywając ok. 65% zapotrzebowa-
nia mieszkańców okolic placu Nowy Targ (tab. V.4.d.1).

Wśród sposobów zdobienia w dalszym ciągu prym 
wiedzie ornament wykonywany stemplem obrotowym 
(ryc. 230 o; ryc. 232 k, s), obecna jest też ryta linia fali-
sta (ryc. 232 t). W materiale z fazy VIII wystąpiły rów-
nież dwa dna z falistą stopką (niem. Wellenfuss) oraz 
jeden fragment brzuśca zdobiony rzędami nakłuć (ryc. 
230 p), aczkolwiek trudno z całą pewnością zaliczyć 
owe elementy do garnków.

Liczne ślady okopceń, zacieki powstałe w wyniku 
kipienia przygotowywanej strawy, a przede wszystkim 
pozostałości przywary potwierdzają użytkowanie garn-

107 Fragmenty nóżek zinwentaryzowane pod wspólnym 
numerem wykonano z tego samego surowca co korpus. 
W całym zbiorze zidentyfikowano fragmenty 3 ucha-
tych garnków o kulistych dnach. Ceramiczne naczynia 
w tym typie (niem. Kugeltopf) są dystynktywnym elemen-
tem garncarstwa północnoniemieckiego, skąd już około 
połowy XIII w. dotarły m.in. na Pomorze Zachodnie, 
gdzie również były wytwarzane (Rębkowski 1995, s. 78).
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ków w celu obróbki termicznej potraw. Są to podsta-
wowe, a zarazem jedyne archeologiczne przesłanki po-
świadczające kuchenne wykorzystanie analizowanych 
naczyń. Łącznie działanie ognia zostało stwierdzone 
na 24% form pucharowatych, 33% form uchatych oraz 
55% pozostałych garnków. Należy zaznaczyć, iż nie 
zawsze istnieje możliwość bezsprzecznego określenia 
przyczyn osmolenia. Część okopceń mogła powstać 
w wyniku pożaru. Przepalone czerepy utrudniają 
stwierdzenie, czy pod wtórną warstwą nalotu powsta-
łego na skutek pożogi występowały wcześniejsze – ku-
chenne – ślady użytkowania (ryc. 234 a). Garnki zarów-
no przysuwano do ognia, jak i umieszczano w centrum 
paleniska (ryc. 235), o czym świadczą także dookolne 
ślady okopceń (ryc. 236). Zapisy źródłowe potwier-
dzają wykorzystywanie we wrocławskich kuchniach 
trójnogów „dreefusse”108 – żelaznych obręczy z trzema, 
ale również z czterema nogami, na których ustawiano 
garnki w celu zwiększenia ich stabilności podczas go-
towania oraz zabezpieczenia przed bezpośrednim kon-
taktem z płomieniami (zob. Schultz 1871a, szp. 45, nr 
58; Frommann 1871, szp. 132, nr 21). Przykłady takich 
sprzętów znane są m.in. z Kołobrzegu (Polak 1998a, 
s. 140, tabl. 100.4,) oraz Londynu (Egan 2010, s. 153). 
Przesuwanie garnków pozbawionych uch groziło opa-
rzeniem, dlatego pomagano sobie żelaznymi bądź 
drewnianymi widełkami. Wymodelowane w części 
wylewów okapy stanowiły doskonałe dla nich opar-
cie (Kruppé 1967, s. 133, 135; Wałowy 1979, s. 69).

W omawianym zbiorze ślady przywary zaobser-
wowano wyłącznie po wewnętrznej stronie 8 garnków 
oraz na 5 fragmentach ceramiki uniemożliwiających 
określenie formy. W przypadku zespołu garnków, na 
których nie potwierdzono występowania wyżej opi-
sanych świadectw kuchennego użytkowania, trudno 
o bezsprzeczne określenie ich przeznaczenia. Potrawy 
gotowano również w garnkach uchatych (ryc. 234 b, ryc. 
235). Przewaga form pozbawionych śladów działania 
ognia (ok. 67%) pośrednio potwierdza ich dodatkowe 
– stołowe – wykorzystanie, jako pojemników na ciecze.

Za prototyp dzbanów uważane są garnki z cylin-
dryczną szyjką. Uformowana w ten sposób górna część 
naczynia ułatwiała przelewanie płynów (Kaźmierczyk 
1966-1970, cz. 2, s. 291; Lepówna 1968, s. 119). Kon-
tekst stołowy garnków z cylindryczną szyjką może po-
twierdzać znikomy udział okazów ze śladami okopceń 
powstałymi na skutek ich kuchennego wykorzystania.

Niewielka średnica wylewu garnków pucharowa-
tych (11–14 cm) w stosunku do ich wysokości z pew-
nością utrudniałaby ich wykorzystanie do przyrządza-
nia i spożywania potraw innych niż płynne, za którym 
przemawia z kolei obecność dziobków ułatwiających 
przelewanie wody lub trunków. Tym samym można 
domniemywać stołowego przeznaczenia przynajmniej 
mniejszych egzemplarzy.

W naczyniach o dużej średnicy gotowanie mięs lub 
gęstych potraw wymagających stałego mieszania było 
bez wątpienia łatwiejsze (zob. Starski 2009, s. 235). Przy-
puszczalnie do przygotowywania posiłków duszonych 
wykorzystywano garnki z wymodelowanym wrębem 
na pokrywkę, ograniczającą nadmierne parowanie.

Kuchenna funkcja naczyń wiązała się nie tylko 
z obróbką wstępną oraz termiczną produktów. Frag-
menty ceramiki, na których zachowały się wykonane 
otwory, sugerują bowiem wykorzystywanie w obrębie 
kuchni również garnków przeznaczonych do produkcji 
sera lub oddzielania śmietany109 (Niegoda 1998, s. 233). 
W literaturze przedmiotu wskazuje się dodatkowo na 
ich funkcję przemysłową, np. do wytopu dziegciu (Le-
pówna 1968, s. 123; Buko 1990, s. 171–173).

Wszystkie z powyżej omówionych form garnków 
z placu Nowy Targ mogły jednocześnie spełniać funkcję 
magazynującą. Przechowywanie produktów zarówno 
płynnych, jak i stałych, sypkich, odbywało się nie tyl-
ko w specjalnie do tego przystosowanych masywnych 
naczyniach zasobowych, które wzmacniano dookol-
nymi plastycznymi listwami, ułatwiającymi ich prze-
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108 W średniowiecznych źródłach krakowskich trójnogi okre-
ślane są terminem „dynar” (Ptaśnik 1934, s. 49).

109 Na ściance jednego garnka zaobserwowano wtórnie prze-
wiercone otwory (ryc. 233 b). Pojedynczy otwór wystąpił 
także na dnie czarki (ryc. 241 i) oraz na fragmencie dna 
naczynia, którego forma z uwagi na stan zachowania nie 
została określona.
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noszenie (Lepówna 1968, s. 121). Do magazynowania 
niewielkich ilości pożywienia używano również naczyń 
o mniejszych pojemnościach. Składowane w spiżarni 
garnki wypełnione topionym masłem, wiśniami, mio-
dem i śliwkami w miodzie stały się nawet przedmiotem 

zapisu testamentowego starszej kobiety z 1427 r.: „item 
eyn topp mit wenig kirssen. Item i Topp mit honny-
ge. Item j Topp mit kirssen. Item j Topp mit Tarniken, 
mit honye gemacht. Item eyn Topp gesmelczt Putter” 
(Schultz 1871a, szp. 15, nr 37).

Ryc. 234. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a – faza V, grupa C, nr inw. 4020/11; b – faza V, grupa B, 
nr inw. 7292/11. Rys. K. Wieczorek-Kańczura, J. Szajt, fot. J. Szajt

Fig. 234. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pots: a – phase V, group C, inv. no. 4020/11; b – phase V, group B,
inv. no. 7292/11. Drawing K. Wieczorek-Kańczura, J. Szajt. Phot. J. Szajt
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Ryc. 235-235a. Miniatura, Godzinki Katarzy-
ny de Cleves (Niderlandy), ok. 1440, Morgan 

Library & Museum, Nowy Jork, za: http://www.
themorgan.org/collection/Hours-of-Catherine-

-of-Cleves [dostęp: 18.05.2015 r.]

Fig. 235-235a. Miniature: Hours of Catherine of 
Cleves (Netherlands), ca. 1440, Morgan Library 

& Museum, New York. source: http://www.
themorgan.org/collection/Hours-of-Catherine-

-of-Cleves [access 18.05.2015]

a

Ryc. 236. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Garnki: a – faza III, grupa B, nr inw. 6992/11; b – faza III, grupa A, 
nr inw. 6992/11. Rys. i fot. J. Szajt

Fig. 236. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pots: a – phase III, group B, inv. no. 6992/11; b – phase III, 
group A, inv. no. 6992/11. Drawing and phot. J. Szajt
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Pokrywki

Zdecydowany wzrost znaczenia ceramicznych 
pokrywek przypadł dopiero na późne średniowiecze, 
czego potwierdzeniem jest również wynik analizy mo-
biliów z placu Nowy Targ. Z fazy II pochodzi ledwie 
jeden fragment czaszy pokrywy, natomiast w fazie III 
odsetek tej grupy wyrobów istotnie się zwiększył, osią-
gając w fazach V–VIII 13,5% (tab. V.4.d.2: 5). Daje to 
wynik tylko nieznacznie niższy od uzyskanego np. 
z badań przy ul. Więziennej we Wrocławiu (Niegoda 
1999a, s. 179, ryc. 38) i nieco wyższy niż w Warszawie 
w paralelnym czasie (Kruppé 1967, s. 108, ryc. 37 a).

Pokrywki wytwarzane we wszystkich fazach 
osadniczych wykazują znaczące podobieństwo, a ich 
uniwersalny wygląd dyktował zapewne pragmatyzm 
garncarzy. W przeanalizowanym zbiorze stwierdzono 
wyłącznie okazy tzw. obejmujące o średnicy 8–22 cm, 
mające kształty dzwonowate (ryc. 237 a, b) albo stożko-
wate (ryc. 237 c–h, j–l). Za cechę wyróżniającą zabytki 
z fazy III można uznać z pewną dozą ostrożności sze-
rokie, stosunkowo płaskie uchwyty oraz, w przypadku 
jednego, popularnego typu – wywiniętą do góry kra-
wędź brzegową (ryc. 237 a, b). Od fazy VI zauważalne 
jest z kolei pewne urozmaicenie kształtowania górnych 
partii, przyjmujących niekiedy dość wymyślne formy 
(ryc. 237 i). Część pokrywek z fazy VIII ma nieco od-
mienne proporcje, zwiększa się bowiem stosunek ich 
szerokości względem wysokości (ryc. 237 l). Właści-
wość tę, łącznie ze słabiej wykształconymi, niekiedy 
dość niedbale uformowanymi uchwytami, widać już 
zdecydowanie na pospolitych pokrywkach wczesnono-
wożytnych (Szwed 2004, s. 375, tabl. 10: 10–16).

Przemiany technologiczne zachodzące w produkcji 
omawianej grupy naczyń pozostają w korelacji z tymi, 
którym podlegała wytwórczość garnków – od fazy V 
wyroby grupy B zdominowały rynek, powoli ustępując 
produktom grup C oraz B-S.

Ornamentowanie pokrywek ceramicznych należa-
ło w późnośredniowiecznym Wrocławiu do wyjątków. 
Poza karbowaniem czasz nielicznych egzemplarzy (ryc. 
237 b) zdiagnozowano pojedyncze okazy wyświecane 

(ryc. 237 i), szkliwione i pokryte wzorem odciśnię-
tym radełkiem. Na odosobnionym egzemplarzu o po-
wierzchni wyświecanej został wyryty znak centryczny.

Funkcja pospolitych pokrywek w domowym in-
wentarzu nie budzi wątpliwości. Podczas obróbki ter-
micznej produktów zakrywano nimi ceramiczne na-
czynia. Zapobiegało to nadmiernemu wyparowywaniu 
wody, co jednocześnie umożliwiało duszenie potraw 
oraz przyspieszało proces gotowania. Takie przezna-
czenie potwierdzają ślady okopceń zaobserwowane na 
41% pozyskanych podczas badań fragmentów pokry-
wek. Ponadto, w użytku spiżarnianym, chroniły one 
przechowywane produkty przed wilgocią, zanieczysz-
czeniem oraz dostępem gryzoni i insektów.

Dzbany

Najwcześniejsze występowanie dzbanów na prze-
analizowanym arze placu Nowy Targ odnotowano          
w materiale datowanym na okres protomiejski (fazy 
III–IV), gdzie zaspokajały one wówczas 5,5% zapo-
trzebowania na naczynia ceramiczne (tab. V.4.d.2: 6). 
W okresie miejskim (fazy V–VIII) ich popularność 
wzrosła tylko nieznacznie, sięgnęła bowiem 9%, war-
to jednak wskazać na dość dużą dysproporcję liczby 
dzbanów na poszczególnych kwartałach późnośre-
dniowiecznego Wrocławia. Przykładowo przy ul. Igiel-
nej analiza wykazała tylko niewiele ponad 3,5% relik-
tów tych naczyń (Niegoda, Piekalski 1997, s. 175, tab. 
4), na działkach przy ul. Więziennej natomiast aż 29% 
(Niegoda 1999a, s. 179, ryc. 38). Rozbieżność wyników 
zmusza więc do ostrożności we wnioskowaniu.

Średnice wylewów dzbanów poddanych analizie 
mieszczą się w przedziale 8–17 cm, choć dla najstarszej, 
III fazy, średnia wynosi więcej (13,5 cm) niż dla czasów 
późniejszych (12,5 cm). Część wylewów ma dziobki 
uformowane po przeciwnej stronie uch, a największa 
wydętość brzuśców częściowo wyklejonych naczyń nie 
przekracza 1/2 ich wysokości.

Zdecydowana większość dzbanów z fazy III –                 
w tym wszystkie z analizowanych arów – należy do 
grupy technologicznej B. Są to przeważnie dość ma-
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sywne egzemplarze z wyciągniętymi na zewnątrz wy-
lewami i rozszerzonymi przy końcach bądź smukłymi, 
długimi uchami (ryc. 220 b–e; ryc. 238 a). Ten drugi 
wariant można uznać za typowy jedynie dla wzmian-
kowanej fazy. Pośród zdobionych okazów rozpoznano 
ornament w postaci guzów (ryc. 230 a), wykonany ra-
dełkiem, odciskany nieruchomym stemplem oraz na-
kłuwany narzędziami jednozębnymi.

W okresie od fazy V do VII przybywa nowych 
form, co potwierdza w większości jedynie wygląd czę-
ści przybrzeżnych (ryc. 238 b–k). Zachował się tylko 
jeden zabytek możliwy do pełnego zrekonstruowa-
nia – jest to niewielki, zdobiony dzbanek o ściankach 
noszących ślady okopcenia (ryc. 238 e). W fazie V 
odnotowano pierwsze naczynia wypalone w atmosfe-
rze utleniającej (ryc. 238 d), a od fazy VI ten sposób 
barwienia czerepów wyraźnie wzrasta, co odpowiada 
ogólnym tendencjom przemian uchwytnym na pod-
stawie analizy całości zbioru (tab. V.4.d.1; ryc. 238 
h–j). J. Niegoda (1999a, s. 172) zauważył, że od końca 
XIV w. górne części taśmowatych uchwytów dzbanków 
coraz częściej przytwierdzano poniżej krawędzi wylewu, 
czego potwierdzeniem są też okazy z placu Nowy Targ. 
Wątki zdobnicze dzbanów z tego okresu wykazują dużą 
zbieżność ze stosowanymi na garnkach – nie stwier-
dzono jednak linii falistej, zamiast której umieszczano 
np. dookolne wałeczki, podkreślające niejako granicę 
między szyjką i brzuścem (ryc. 238 g), oraz wyciskane 
od środka guzki, stosowane również na pucharach. Po-
nadto na uchach niektórych egzemplarzy odnotowano 
zdobienie w postaci wyciskanych palcami dołków (ryc. 
220 g–i) oraz ukośnych nacięć (ryc. 220 j), a powierzch-
nia jednego zabytku nosi ślady wyświecania (ryc. 220 f).

W fazie VIII pojawił się nowy typ naczynia, zna-
ny m.in. z dobrze zachowanych egzemplarzy pozy-
skanych z wykopów przy ul. św. Antoniego we Wro-
cławiu (Szwed 2004, s. 337, 368, tabl. 3:9; s. 369, tabl. 
4:4). Charakterystycznym elementem tych dzbanów                            
o wczesnonowożytnych cechach są lekko rozchylone 
cylindryczne, karbowane szyjki (ryc. 238 l).

Podstawową funkcją omawianych naczyń było ich 
stołowe wykorzystanie, w celu zarówno serwowania, 

jak i bezpośredniego spożywania napojów (zob. np. 
Laurioux 1992, passim) Warto zauważyć, że np. na ob-
razach Pietera Bruegla Starszego, a więc ukazujących 
sceny z życia wiejskiego doby wczesnonowożytnej, 
płyny pito także z relatywnie dużych naczyń (Bianco 
2006, s. 101–103). Ślady okopceń na 22% zabytków 
świadczą o sporadycznym podgrzewaniu zawartości 
bezpośrednio w dzbanie, co zostało ukazane choćby na 
tryptyku z Ptaszkowej z końca 1. poł. XV w., w scenie 
Adoracji Dzieciątka (Otto-Michałowska 1982, il. 9).

Naczynia te użytkowano również do czerpania, 
transportowania oraz magazynowania wody lub wina. 
Potwierdzenia takiego sposobu wykorzystania dostar-
czają po raz kolejny źródła ikonograficzne, przykła-
dowo scena spotkania Chrystusa z Samarytanką na 
powiązanym z Gdańskiem Tryptyku Jerozolimskim 
z końca XV w., przechowywanym obecnie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (Mistyczne 2003, s. 139).

W późnośredniowiecznym malarstwie szczególnie 
często przedstawiano ceramiczne dzbany w scenach 
kąpieli (ryc. 239). Ogrzaną w nich do obmycia wodę 
przelewano do kadzi i wanienek. W literaturze przed-
miotu wskazano również na incydentalne użytkowa-
nie dzbanów jako urynałów (zob. Marcinkowski 2006, 
s. 285, tam literatura).

Liczne dzieła malarstwa tablicowego stanowią też 
dowód potwierdzający wykorzystywanie luksusowych 
dzbanów w charakterze dekoracyjnym, jako wazonów 
na kwiaty. Taką właśnie funkcję pełni malowany dzban 
przedstawiony na jednej z kwater Poliptyku Strzegom-
skiego, datowanego na lata 1486–1487 (Mistyczne 2003, 
s. 82).

Powyższe egzemplifikacje różnych sposobów wy-
korzystywania przeanalizowanych naczyń świadczą 
o ich wielofunkcyjności, zapewne także w obrębie jed-
nego gospodarstwa domowego. Jednocześnie dostrze-
galna jest różnica pomiędzy funkcją pierwotną naczyń 
ceramicznych – będącą wyrazem intencji garncarza – 
a realizacją bieżących potrzeb użytkowników (zob. 
Niegoda 1998, s. 234; 1999a, s. 178).
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Ryc. 237. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pokrywki: a, b – faza III, grupa A; c, d – faza V, grupa B-S; e – faza V, 
grupa B; f, g, i, j – faza VI, grupa B; h – faza VI, grupa A; k, l – faza VIII, grupa C. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 237. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Lids: a, b – phase III, group A; c, d – phase V, group B-S;                   
e – phase V, group B; f, g, i, j – phase VI, group B; h – phase VI, group A; k, l – phase VIII, group C.

 Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 238. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Dzbany: a – faza III, grupa B; b, c, e–g – faza V, grupa B;
 d – faza V, grupa C; h – faza VI, grupa B-S; i, j – faza VI, grupa C; k – faza VII, grupa B-S; l – faza VIII, grupa N. 

Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 238. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Jugs: a – phase III, group B; b, c, e-g – phase V, group B;
 d – phase V, group C; h – phase VI, group B-S; i, j – phase VI, group C; k – phase VII, group B-S; l – phase VIII,group N. 

Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 239. Obraz ołtarzowy (detal), Mistrz Oł-
tarza Szkockiego, 1469–1480, Schottenstift, 
Wiedeń, za: http://www.kulturpool.at/plu-
gins/kulturpool/showitem.action?kupoCon-
text=default&itemId=12884933304 
[dostęp: 18.05.2015 r.]

Fig. 239. Altarpiece (detail), Master of the 
Schotten Altarpiece, 1469-1480, Schottensti-
ft, Vienna. source: http://www.kulturpool.at/
plugins/kulturpool/showitem.action?kupo-
Context=default&itemId=12884933304, 
[access 18.05.2015]

Misy

Misy to naczynia szerokootworowe, o średnicach 
wylewów stanowiących największy z wymiarów. W ma-
teriale z placu Nowy Targ po raz pierwszy odnotowano 
ich obecność w III fazie osadniczej, jednak obejmują 
wówczas zaledwie 0,5% całości zbioru (tab. V.4.d.2: 7). 
W okresie miejskim (fazy V–VIII) ich udział na prze-
badanym arze wzrasta do 8,5%, co daje wynik ilościowy 
zbliżony do uzyskanego podczas analizy wrocławskiej 
ceramiki z działki przy ul. Igielnej (Niegoda, Piekal-
ski 1997, s. 175, tab. 4) i ponaddwukrotnie wyższy niż 
w przypadku parcel przy ul. Więziennej (Niegoda 
1999a, s. 179, ryc. 38). Pod względem morfologii misy 
wytwarzane od fazy III do VI prezentują dość zbliżo-
ny wygląd, przez co nie można uznać ich za dokładny 

wyznacznik chronologiczny (ryc. 240 a–h). Ścianki mis 
odkryte na przebadanym arze mają mniej lub bardziej 
wydęte brzuśce110 oraz krótkie szyjki, przechodzące 
w szerokie wylewy z wyraźnie zaznaczonymi okapami 
albo zgrubiałymi wałkami. Duża liczba zabytków ma 
wręby, a nieliczne także delikatnie zaznaczone dziob-
ki, ukształtowane za pomocą palców. W fazach III–VI 
dominują zabytki przekraczające nieznacznie średnicę 
20 cm, skrajne wymiary wylewów mieszczą się nato-
miast w przedziale 17–32 cm.

Misy były na ogół starannie wykonywane. Wy-
palano je w atmosferze redukcyjnej, lecz zdarzają się 
również egzemplarze zaliczane do tzw. ceramiki trady-

110  We Wrocławiu odkryto także typy o prostych, a nawet 
lekko wklęsłych ściankach (np. Niegoda, Piekalski 1997, 
s. 183, ryc. 8 b).
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cyjnej, o domieszce pylastej i brunatnym zabarwieniu 
czerepów (ryc. 240 b). Od fazy VI wzrósł udział mis 
wypalanych utleniająco, w fazie VII natomiast wy-
odrębnił się nowy typ naczynia, o kulistym brzuścu 
przechodzącym bezpośrednio w wylew. Jest to często 
spotykana odmiana w fazie VIII, reprezentowana m.in. 
przez egzemplarze z silnie wychyloną wargą, o śred-
nicy 33–35 cm, mające ścianki gładkie albo zdobione 
wklęsło-wypukłymi wałeczkami wykonanymi grze-
bieniem (ryc. 240 j, k). Zbliżone wyglądem naczynie 
wyeksplorowano w Poznaniu, w warstwie datowanej 
na koniec XIV – początek XV w. (Kruppé 1981, tabl. 
53: 7). Na Dolnym Śląsku mniejsze misy o podobnie 
ukształtowanych wylewach wytwarzano od ok. 2. poł. 
XV do 1. poł. XVI w. (por. Szwed 2003, s. 306, ryc. 3: 
9; 2004, s. 337–338, 369, tabl. 4: 12; 2006, s. 138, ryc. 8 
b; Borowski, Szwed 2009, s. 184, ryc. 16 c; Glinkowska 
2012, s. 107–113). Do nietypowych okazów używanych 
w fazie VIII zaliczyć można natomiast fragment małej 
misy o w kształcie zbliżonym do odwróconego dzwonu 
(ryc. 240 i), a także fragment wylewu w formie pogru-
bionego wałka (ryc. 240 l), bardziej charakterystyczne-
go dla garnków z faz VII–VIII (ryc. 232 h).

W całym zbiorze przeważają misy niezdobione, 
jeśli jako ornamentu nie traktuje się pojedynczych za-
zwyczaj zgrubień bądź zagłębień w ściankach, będą-
cych wynikiem profilacji (ryc. 240 d, f). Na ceramice 
redukcyjnej występuje ornament wyciskany radełkiem 
oraz linia falista. Bywa, że ten sam wątek zdobniczy, 
który pojawił się na brzuścu, jest powtarzany w górnej 
partii wylewu, czemu sprzyjała jego znaczna grubość 
(ryc. 240 e, g). Na misach zaliczonych do grupy C zaob-
serwowano malaturę w postaci zbioru krótkich smug 
(np. na wylewie) lub dookolnych pasm. Widać więc, 
iż sposób ornamentowania tej grupy naczyń nie od-
biegał zasadniczo od tego, jaki stosowano na garnkach 
w paralelnym okresie. Najstarszy zabytek został pokry-
ty płytkimi kanelurami, znanymi także z innych publi-
kowanych mis odkrytych we Wrocławiu (np. Bresch, 
Buśko 2001, s. 145, ryc. 48 d).

Misy to kolejna grupa naczyń, w której można za-
obserwować wielofunkcyjne przeznaczenie. Do obrób-

ki termicznej potraw mogło być wykorzystywanych ok. 
20% pozyskanych egzemplarzy. Niektóre osmolenia, 
jak w przypadku wcześniej analizowanych garnków, 
powstały zapewne wtórnie – na skutek pożaru. Misy 
z placu Nowy Targ, które możemy bezsprzecznie łączyć 
z kontekstem przygotowywania potraw na wolnym 
ogniu, były pozbawione ornamentów oraz dekoracji 
malarskiej.

Szerokie wylewy umożliwiały swobodne mieszanie 
przyrządzanych potraw, odwracanie smażonych mięs 
lub ryb. W odniesieniu do egzemplarzy, na których nie 
zaobserwowano śladów okopceń, trudno jednoznacz-
nie stwierdzić, czy mamy do czynienia z funkcją ku-
chenną.

Niektóre z mis ceramicznych, analogicznie do eg-
zemplarzy drewnianych, mogły być użytkowane pod-
czas wstępnego etapu przygotowywania codziennej 
strawy – łączenia produktów, ich moczenia lub ma-
rynowania – jak również w celach magazynujących 
(Ryszewska 2001, s. 220). Część naczyń służyła do 
ucierania składników spożywczych (Wałowy 1979, 
s. 86; Laurioux 1992, s. 55), czego efektem są widoczne 
na dnach kilku zabytków z placu Nowy Targ wytarcia 
powierzchni. W literaturze przedmiotu misy o wspo-
mnianym przeznaczeniu i specjalnej budowie okre-
śla się makutrami – odznaczała je przede wszystkim 
grubsza domieszka zastosowana w masie garncarskiej, 
a także karbowane od wewnątrz ścianki, ułatwiające 
rozcieranie (Starski 2009, s. 219).

Szerokootworowe naczynia ceramiczne powszech-
nie wykorzystywano do serwowania oraz spożywania 
posiłków. Mniejsze okazy służyły również do bezpo-
średniego spijania pokarmów płynnych – ułatwieniem 
mogły być w tym przypadku wymodelowane na krawę-
dzi wylewu dziobki. Do celów stołowych przeznaczone 
były najpewniej egzemplarze o wyższej jakości wyko-
nania, malowane lub zdobione motywami geometrycz-
nymi odciskanymi na czerepach.

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 240. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Misy: a – faza III, 
grupa B; b – faza V, grupa A; 
c–f – faza V, grupa B; g – faza VI, 
grupa B; h – faza VI, grupa C; 
i – faza VIII, grupa B;  j – faza VIII, 
grupa B-S; k, l – faza VIII, grupa C. 
Rys. J. Szajt

Fig. 240. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Bowls: 
a – phase III, group B; b – phase V, 
group A; c-f – phase V, group B;
g – phase VI, group B; h – phase VI, 
group C; i – phase VIII, group B; j – 
phase VIII, group B-S; 
k, l – phase VIII, group C. 
Drawing J. Szajt

Czarki

Czarki to naczynka szerokootworowe o lekko roz-
chylonych ściankach, nawiązujące proporcjami do mis. 
Na wydzielenie czarek jako osobnej grupy pozwoliły 
przede wszystkim wyraźnie mniejsze rozmiary, albo-
wiem średnice zanalizowanego zbioru mieszczą się 
w przedziale 9,5–12,5 cm, a pojemności rzadko prze-
kraczają 0,2 litra (tab. V.4.d.4). Starsze badania na pla-
cu Nowy Targ, opracowane przez J. Kaźmierczyka, po-
twierdziły śladową obecność małych misek w okresie 

protomiejskim (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 298, 
ryc. 85: 1, 3, 7, 8). W trakcie obecnych prac wykopalisko-
wych odkryto z kolei w nawarstwieniach datowanych 
na fazę III starannie wykonaną z białej gliny i pokrytą 
obustronnie zielonym szkliwem czarkę będącą prawdo-
podobnie importem111 (ryc. 241 a). Tym niemniej z do-
tychczasowej wiedzy wynika, że czarki, podobnie zresz-
tą jak misy, stanowiły w 1. poł. XIII w. ledwie margines 

111 Zabytek znaleziono na arze 85, dlatego nie został uwzględ-
niony w zestawieniu tabelarycznym.
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wytwórczości garncarzy. Zasadniczo użytkowane były  
w całym okresie miejskim, choć ich udział, utrzymujący 
się na poziomie 1,5%, świadczy niezbicie o ogólnie nie-
wielkiej popularności tej grupy wytworów (tab. V.4.d.2: 
9), co potwierdziła też analiza ceramiki z innych części 
Wrocławia (Niegoda 1999a, s. 179, ryc. 38; por. Bilińska 
2002, s. 347, 349).

Wyklejone egzemplarze pozwoliły stwierdzić, że 
mimo zbliżonych proporcji opisywaną grupę zabytków 
cechuje przez cały okres produkcji wyraźny indywidua- 
lizm formalny, toteż trudno wskazać kierunki przemian 
(ryc. 241). Przeważają zabytki o wylewach ukształtowa-
nych poprzez zaokrąglenie albo ścięcie krawędzi ścianki. 
Tylko w jednym przypadku wystąpił wylew zakończony 
delikatnie zaakcentowanym wałeczkiem (ryc. 241 a). 
Część zabytków ma też wyraźnie zaakcentowane dna, 

dzięki załamaniu dolnych partii ścianek (ryc. 241 i; ryc. 
242), choć w naszej opinii taka profilacja nie stanowi 
jeszcze podstawy do wydzielenia osobnej grupy czarek ze 
stopkami (odmiennie Bilińska 2002, s. 346, ryc. 3e; s. 347).

Większość czarek nie nosi śladów zdobienia i zo-
stała wypalona redukcyjnie (por. Niegoda 1999a, s. 175; 
Glinkowska 2012, s. 107–111).

Podobieństwa pomiędzy misami a czarkami można 
zaobserwować w przypadku nie tylko formy, ale i funkcji. 
Rozmiary omawianych naczyń ceramicznych ułatwiały 
bezpośrednie spożywanie napojów oraz niewielkich por-
cji strawy. Zatem mimo prostoty formy należy je łączyć 
przede wszystkim z funkcją stołową, czego potwierdze-
niem jest brak śladów okopceń. Nie można również wy-
kluczyć wykorzystywania czarek do nabierania produk-
tów sypkich lub cieczy z większych naczyń zasobowych.

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 241. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Czarki:

 a – faza III, grupa E; 
b–d – faza V, grupa B;

 e–i – faza VI, grupa B; j – faza VI, 
grupa A; k – faza VIII, grupa B. 

Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 241. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 

Cups, a – phase III, group E; 
b-d – phase V, group B; e-i, k – phase 

VI, group B; j – phase VI, group A; 
k – phase VIII, group B. Drawing 

J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Trójnóżki

Obecność trójnóżków, określanych w literaturze 
także patelniami, stwierdzono na placu Nowy Targ do-
piero w okresie miejskim (tab. V.4.d.2: 10). Są to szero-
kootworowe, płytkie naczynia, o zaokrąglonych dnach 
i średnicach 13–23 cm, wyposażone w nóżki oraz 
uchwyty, będące ich głównymi cechami rozpoznaw-
czymi. Z fazy V pochodzi zaledwie jeden domniema-
ny wylew patelni z delikatnie wyciągniętym brzegiem, 
wypalony redukcyjnie. Od fazy VI do VIII trójnóżki 
użytkowano coraz częściej, choć ich udział wśród po-
zostałego asortymentu naczyń ceramicznych wynosi 
tylko 2%, co daje wynik nieco niższy niż uzyskano pod-
czas badań innych parcel lokacyjnego Wrocławia (zob. 
Niegoda, Piekalski 1997, s. 175, tab. 4; Niegoda 1999a, 
s. 179, ryc. 38).

Patelnie wyrabiano najchętniej z glin jasnych i że-
lazistych o bardzo drobnej domieszce, które w trakcie 
wypału w atmosferze utleniającej uzyskiwały kolory od 
białawego po intensywnie pomarańczowy. Większość 
naczyń została od wewnątrz pokryta szkliwem: poma-

rańczowym, brązowym, zielonkawym lub przezroczy-
stym. Za ewenement można uznać fragment korpusu 
zachowany wraz z nóżką, wypalony na kolor brunatny, 
z prawdopodobnie grafitowanym wnętrzem.

Starsze egzemplarze, datowane na fazę VI, nawią-
zują formą głównie do dzwonowatych zabytków, jakie 
zostały odkryte przy ul. Więziennej (Niegoda 1999a, 
s. 174, ryc. 28 b, d). Najmłodsze odznacza wyraźna 
standaryzacja, objawiająca się niemal identycznym 
kształtowaniem wałeczkowatych wylewów z wrębami 
(ryc. 243 a). Z fazy VIII pochodzi również rynienkowa-
ty okaz o wymiarach korpusu ok. 25,5 × 12 cm i głębo-
kości 4,5 cm (ryc. 243 b).

Nóżki wyeksplorowanych patelni formowano naj-
częściej z glinianych wałków na kształt zaokrąglonych 
u wierzchołka stożków, po czym doklejano je do den. 
Na młodszych zabytkach zaobserwowano z kolei ści-
nanie krawędzi za pomocą noża (zob. Sulkowska-Tu-
szyńska 1992, s. 96, tabl. II B; Niegoda 1999a, s. 174). 
Wszystkie rozpoznane uchwyty miały formę tulejo-
watą i były przytwierdzane do korpusów naczyń pod 
różnym kątem.

Ryc. 242. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Czarki: a – faza VII, grupa C, nr inw. 520/11; b – faza VIII, grupa B, 
nr inw. 323/10. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 242. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cups: a – phase VII, group C, inv. no. 520/11; b – phase VIII, 
group B, inv. no. 323/10. Drawing and phot. J. Szajt
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Wielofunkcyjność trójnóżków została szczegółowo 
omówiona w pracy K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej (1992), 
która poddała analizie zbiór naczyń ze Strzelna. Cera-
miczne patelnie wyposażone w uchwyty użytkowano 
przede wszystkim w obrębie urządzenia ogniowego. 
Różnorodność form pod względem głębokości oraz 
pojemności umożliwiała przyrządzanie dań zarówno 
smażonych, jak i duszonych lub gotowanych. Ślady 
okopceń zaobserwowano na 75% materiału. Płomienie 
okalały trójnóżki, pozostawiając osmolenia na ścianach 
oraz przede wszystkim na nóżkach. Działanie ognia 
stwierdzono również na fragmentach tulejek; mocowa-
ne w nich drewniane trzonki umożliwiały swobodne 
operowanie naczyniami w obrębie paleniska. Średnio-
wieczna ikonografia wskazuje jednak na tendencję sta-
wiania naczyń w pobliżu ognia, a nie w jego centrum. 
Tak ustawiony trójnóżek został przedstawiony na po-
lichromii ściennej kościoła w Krzyżowicach (Karłow-

ska-Kamzowa 1979, il. 97). Brak śladów przywary na 
dnach oraz ściankach można pośrednio tłumaczyć 
obecnością szkliwa – zapobiegało ono przywieraniu 
potraw podczas ich obróbki cieplnej, jak również uła-
twiało utrzymywanie naczyń w czystości.

Średniowieczne miniatury potwierdzają wykorzy- 
stywanie trójnóżków jako przenośnych piecyków (ryc. 
244). Wypełnione żarem, który powodował osmolenie 
wewnętrznej strony naczynia oraz spękania szkliwa, 
ogrzewały mieszkańców domostw. Część trójnóżków 
mogła być również wykorzystywana w procesach pro-
dukcyjnych (zob. Sulkowska-Tuszyńska 1992, s. 77)

W naszej ocenie wątpliwe jest natomiast łączenie 
funkcji analizowanych naczyń ze sztucznym oświet- 
laniem pomieszczeń (odmiennie Błoch 2013, s. 196). 
Wypełnienie trójnóżka tłuszczem112 w celu uzyskania 
dodatkowego źródła światła mogło mieć ewentualnie 
charakter wyłącznie incydentalny.

V. Dom i jego wyposażenie

112 Według K. Błoch (2013, s. 196) paliwem wypełniającym 
trójnóżki był wosk. Naszym zdaniem wysoka cena tej 
substancji w średniowieczu podaje w wątpliwość po-
wyższy sposób jej zastosowania. Dla przykładu pośród 
wydatków kancelaryjnych rajcy hamburskiego w 2. poł. 
XIV w. koszty zakupu wosku wahały się w przedziale od 
3 do 20 funtów, stanowiąc jedną z najdroższych pozycji. 
Z kolei w poznańskim ratuszu w końcu XV w. nakłady 
finansowe na świece pochłaniały prawie 40% rocznego 
budżetu (Goliński 2014, s. 208).

Ryc. 243. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Trójnóżki: a, b – faza VIII, grupa E. Rys. J. Szajt

Fig. 243. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Tripod: a, b – phase VIII, group E. Drawing J. Szajt
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Ryc. 244. Miniatura, brewiarz (Francja), ok. 1400–1410, Koninklijke Bibliotheek, Haga, za: http://www.wga.hu/html_m/zgothic/
miniatur/1401-450/2french/11religi.html [dostęp: 18.05.2015 r.]

Fig. 244. Miniature, breviary (France), ca. 1400–1410, Koninklijke Bibliotheek, Hague. source: http://www.wga.hu/html_m/
zgothic/miniatur/1401-450/2french/11religi.html [access 18.05.2015]

Puchary

Grupa naczyń określana mianem pucharów była 
użytkowana na terenie dzisiejszego Wrocławia prawdo-
podobnie od przełomu XI i XII stulecia. Na placu Nowy 
Targ ceramiczne puchary zidentyfikowano także w naj-
starszej fazie osadniczej, datowanej od XI do 1. poł. XII w.
W przeanalizowanym materiale stwierdzono obecność 
czterech spośród pięciu typów tej kategorii wyrobów 
wyróżnionych przez J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2, 
s. 293–297). Ze względu na dużą liczbę ułamków na-
czyń, utrudniających precyzyjne określenie proporcji, a 
tym samym przypisanie poszczególnych form do kon-
kretnego typu, w tab. V.4.d.2 ukazano zbiorcze wyniki 
ilościowe typów 1 i 4 oraz 2 i 3.

Puchary odmiany 1 i 4 są do siebie podobne pod 
względem wyglądu oraz technologii – łączą je chro-
powata powierzchnia czerepów, wynikająca z zastoso-
wanej domieszki w postaci piasku (rzadziej tłucznia), 

i zdobienie za pomocą dookolnych rytych ciągów 
o różnym natężeniu (ryc. 219 e, f). Zostały wypalone 
najczęściej na różne odcienie koloru brunatnego. Na-
czynia te przyjmują kształt odwróconego i ściętego 
u podstawy stożka (ryc. 245 c, f), rzadziej, w przypadku 
odmiany 4, mają formy donicowate (ryc. 245 a). Kra-
wędzie ich wylewów często poszerzano do wnętrza lub 
delikatnie ścinano, a dna, na których części występują 
pierścienie dookolne i znaki garncarskie, są delikatnie 
wklęsłe albo płaskie. Rozmiary pucharów obu odmian 
były dość zróżnicowane: średnice zanalizowanych wy-
lewów mieszczą się w przedziale 11–19 cm, ale znane są 
też większe egzemplarze (por. Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 2, s. 293). Apogeum ich popularności przypadło na 
fazę II, w fazie III udział tej grupy wyrobów w całości 
asortymentu wyraźnie spadł, we wczesnym okresie 
miejskim (faza V) natomiast miał miejsce schyłek ich 
wytwórczości (tab. V.4.d.2: 11).

Między kuchnią a stołem
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Puchary odmiany 2 i 3 różnią się od poprzednio 
scharakteryzowanej grupy – mają w większości gład-
kie powierzchnie (gdyż do ich produkcji używano glin 
bez specjalnie przygotowanych domieszek bądź schu-
dzonych frakcją pylastą) i są przeważnie mniejszych 
rozmiarów. Były wypalane na kolory od popielatego 
przez pomarańczowy po brunatny, przy czym często 
na tych samych egzemplarzach widocznych jest wiele 
odcieni i barw (ryc. 246 – 248). Oba typy naczyń wy-
dzielono na podstawie odmiennych proporcji: typ 3 
reprezentują okazy o szeroko rozwartych ściankach, 
których średnice wylewów są co najmniej dwukrotnie 
szersze od średnic den oraz większe od ich wysoko-
ści (ryc. 248). W skład typu 2 wchodzą puchary nie-
co smuklejsze (ryc. 247). Ścianki omawianych naczyń 
były nieznacznie profilowane, a krawędzie wylewów 
prezentują formy ścienione i wyciągnięte ku górze 
(ryc. 245 d) albo ścięte (ryc. 245 b). Zdobnictwo sto-
sowano sporadycznie; dookolne ryte linie usytuowane 
na całej wysokości czerepu wystąpiły tylko na jednym 
zabytku i częściowo pokrywały puchar odnaleziony 
przy ul. Drewnianej (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, 
s. 133, ryc. 42: 7). Na niewielkiej liczbie przydennych 
fragmentów widoczne są też zagłębienia i smugi wyko-
nane palcami, przy czym dna przyjmują kształt zarów-
no płaski, jak i wklęsły i rzadko występują na nich zna-
ki garncarskie. Średnice wylewów przeanalizowanego 
zbioru oscylują między 8 i 12 cm (por. Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 297), a pojemności omawianych 
naczyń są niewielkie, nie przekraczają bowiem 0,5 li-
tra (tab. V.4.d.4: 1–5). Obecność najstarszych pucha-
rów odmiany 2 i 3 stwierdzono w II fazie osadniczej, 
choć ich stosunkowo niski (i dość późny) udział wśród 
ogółu asortymentu użytkowanego w XII i początkach 
XIII w. może być wynikiem specyfiki przebadanego ara 
(tab. V.4.d.2: 12). Puchary te były wytwarzane również 
w fazie III, przy czym nie stwierdzono ich ułamków 
w analizowanym materiale datowanym na okres miej-
ski. J. Kaźmierczyk zwrócił uwagę na gorszą jakość 
wykonania młodszych egzemplarzy, tłumacząc to zja-
wisko stopniowym upadkiem tradycji wytwórstwa tej 
grupy wyrobów (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 295).

W fazie III wykształcił się nowy rodzaj pucharu, 
o późnośredniowiecznych cechach technologicznych. 
Kształtem przypominał nieco dwa stożki połączone 
podstawami w największej wydętości brzuśca, usytuo- 
wanej mniej więcej w 2/3 wysokości naczynia. Górne 
części tych wyrobów, zwężające się w stronę wylewu, 
pokrywano kanelurami, partie przydenne natomiast 
przeważnie wygładzano – jedynie sporadycznie można 
na nich zaobserwować wklęsło-wypukłe ciągi garncar-
skie (ryc. 245 g, i; ryc. 249). W materiale wrocławskim 
wyróżniono też grupę pucharów w tym typie zdobioną 
obok kanelur także wyciskanymi od środka guzkami 
(Niegoda, Piekalski 1997, s. 188). Dotychczasowe stu-
dia prowadzone nad ceramiką z Wrocławia pozwalają 
przypuszczać, że opisane naczynia były wytwarzane 
w tylko nieznacznie zmieniającej się formie do końca 
średniowiecza. Zauważono ponadto, że egzemplarze
z XIV/XV–XV w. są zdecydowanie smuklejsze, bardziej 
cienkościenne i zdobione ostro zakończonymi kanelu-
rami, a ich ścianki są prostsze (ryc. 245 j; por. też Nie-
goda, Piekalski 1997, s. 180, ryc. 5 c, g–i, k; Niegoda 
1999a, s. 173, ryc. 26 e). Zdecydowana większość pu-
charów tego typu została wykonana z gliny schudzonej 
domieszką drobnoziarnistego piasku i wypalona w at-
mosferze redukcyjnej. Na płaskich dnach, uformowa-
nych na podsypce z piasku, nie stwierdzono znaków 
garncarskich. Niemniej jednak na fazę V jest datowany 
na podstawie kontekstu stratygraficznego smukły i wy-
soki puchar, na którego dnie widoczne są ślady odcina-
nia rotacyjnego (ryc. 250) – bardziej charakterystycz-
nego dla wyrobów już schyłkowośredniowiecznych.

Wielkości pucharów były zróżnicowane, o czym 
świadczą głównie zachowane fragmenty przydenne, 
pomimo iż szerokości wylewów rzadko wykraczają 
poza przedział 9–10 cm. Zrekonstruowane puchary 
z fazy V miały pojemności odpowiednio 0,9 oraz 0,82 
litra (ryc. 249, 250), z badań przy ul. Więziennej we 
Wrocławiu natomiast pochodzą dwa zabytki o pojem-
ności 0,5 litra (Niegoda 1999a, s. 173, ryc. 26 a, d).

Poza scharakteryzowanymi formami pucharów, ja-
kie dominowały w poszczególnych okresach, na placu 
Nowy Targ wystąpiły także naczynia o innych kształ-
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tach, reprezentowane najczęściej przez pojedyncze 
egzemplarze. Z fazy V wyodrębniono trzy różne typy 
pucharów. Pierwszy, wykonany w technologii tzw. tra-
dycyjnej, ma wychylony na zewnątrz wylew o średnicy 
10 cm i wyoblony brzusiec o największej wydętości po-
łożonej w okolicy 1/2 wysokości naczynia (ryc. 245 e). 
Drugi nawiązuje morfologią do współwystępujących 
w tym samym czasie garnków z wysokimi wylewami, 
z tą różnicą, że średnica jego wylewu jest większa od 
średnicy brzuśca (ryc. 245 h). Podobne naczynia o zbli-
żonej chronologii, również ornamentowane, znane są 
z innych części Wrocławia (Niegoda 1999a, s. 167, ryc. 
16 f) oraz np. z badań reliktów zamku w Nowym Kor-
czynie w woj. świętokrzyskim (Kruppé 1981, tabl. 75: 
1, 2). Trzeci typ reprezentuje niewielki, pękaty puchar 
na stopce, mający wylew uformowany na kształt czte-
roliścia (ryc. 251). Warto zauważyć, że jest to zabytek 
wykonany bardzo starannie, najpewniej wytoczony 
w całości z jednego kawałka gliny, za czym przemawia 
równomierna grubość cienkich ścianek i ślady po od-
cinaniu dna od koła. Górną część brzuśca zdobią ka-
nelury, analogicznie do opisanych pucharów późnośre-
dniowiecznych. Bardzo podobne do wrocławskiego 
okazy pozyskano podczas badań prowadzonych we 
Frankfurcie nad Odrą (Handbuch 2001, s. 1547, tabl. 
233: 4, 6)113.

Z fazy VIII pochodzi fragment odwrotnie stożko-
watego pucharu nawiązujący formą do wczesnośred- 
niowiecznch pucharków typu II wg Kaźmierczyka, przy 
czym opisany okaz został zaliczony do grupy technolo-
gicznej B (ryc. 245 k). O tym, że w późnym średniowie-
czu nadal wytwarzano proste naczynia o rozchylonych 

na zewnątrz ściankach, świadczą chociażby przykłady 
z Szaflar w woj. małopolskim, datowane na XV stulecie 
(Kruppé 1981, tabl. 75: 16–17).

Puchary stanowiły specyficzny segment wytwór-
czości garncarzy, przeznaczony najpewniej do wyszyn-
ku. Lokalny zasięg miały wczesnośredniowieczne na-
czynia wyróżnione przez J. Kaźmierczyka. Opracowane 
zabytki ograniczają się właściwie do terenu Wrocławia, 
chociaż istnieją informacje o ich obecności w kilku 
innych ośrodkach na Dolnym Śląsku, m.in. w Legni-
cy, Miliczu i Głogowie (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 293, 295)114. Przypuszcza się, że mniejsze formy słu-
żyły do bezpośredniego spożywania z nich płynów, 
większe mogły mieć jednak bardziej uniwersalny cha-
rakter. Sugeruje to znaczny odsetek pucharów typu 1 i 4 
o dość dużych rozmiarach, datowanych na okres prze-
dlokacyjny. Nie jest więc wykluczone, że część naczyń 
szerokootworowych pełniła wówczas funkcję mis, któ-
re na terenie dzisiejszego placu Nowy Targ pojawiły się 
– jako osobna forma – dopiero w fazie III. W literatu-
rze przedmiotu zwrócono też uwagę na podobieństwo 
zachodzące między szerokimi pucharami glinianymi 
a drewnianymi miskami klepkowymi (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 295–297) – te ostatnie były wyko-
rzystywane także jako przybory stołowe, co ukazuje 
ikonografia (zob. rozdz. V.4.c w tym tomie).

Niewystępowanie śladów okopceń na pucha-
rach jest wyraźnym dowodem na brak ich kontaktu 
z ogniem, tym niemniej na placu Nowy Targ odkry-
to również zachowany we fragmencie zabytek (faza 
V) służący do przechowywania lub rozrabiania smoły 
drzewnej. Uszkodzony (najpewniej uprzednio) puchar 
znalazł więc nietypowe zastosowanie, należy jednak 
pamiętać, że funkcja wielu kategorii wyrobów cera-
micznych pozostaje często w sferze hipotez archeolo-
gów (zob. np. Niegoda 1998).

113 Naczynia o wielolistnych wylewach (niem. Mehrpass-
gefäße) były elementem zastawy stołu, który od 2. poł. 
XIII do XV w. rozprzestrzenił się dość szeroko na obsza-
rze niemieckiego kręgu kulturowego i terenach ościen-
nych (König 2011). W świetle dotychczasowych badań 
obecność zabytków w tym typie na obszarze dzisiejszej 
Polski ogranicza się do jej terenów zachodnich, obję-
tych w późnym średniowieczu intensywną kolonizacją. 
Kubki bądź pucharki z czterolistnym wylewem pozyska-
no ostatnio np. ze Stargardu (Romanowicz, Zyśko 2012,           
s. 100, ryc. III.6: 2; s. 107, ryc. III.13: 3; s. 109, ryc. III.15: 
2; Zyśko 2014, s. 35, ryc. 13: 3).

114 XIII- i XIV-wieczne puchary w kształcie odwróconego 
ściętego stożka odnaleziono także w innych regionach, 
np. na terenie klasztoru norbertanek w Strzelnie (Sulkow-
ska-Tuszyńska 1997, s. 115–118) oraz w Gdańsku (Le-
pówna 1968, s. 223, ryc. 37 i; s. 256, ryc. 43 l, ł), choć z do-
tychczasowych publikacji można wnosić, że w tym czasie 
na terenie Królestwa Polskiego były użytkowane rzadko.
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Ryc. 245. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchary: a–c – faza II, grupa A; d – faza III, grupa A; e, f – faza V, 
grupa A; g–i – faza V, grupa B; j – faza VI, grupa B; k – faza VIII, grupa B. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 245. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Beakers: a-c – phase II, group A; d – phase III, group A; 
e, f – phase V, group A; g-i – phase V, group B; j – phase VI, group B; k – phase VIII, group B. 

Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 246. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchar, faza II, grupa A, nr inw. 10356/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 246. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Beaker, phase II, group A, inv. no. 10356/11.
 Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 247. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchary: a, b – faza II, grupa A, nr inw. 7044/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 247. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Beakers: a, b – phase II, group A, inv. no. 7044/11. 
Drawing and phot. J. Szajt
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Ryc. 248. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchary: a – faza III, grupa A, nr inw. 4201/11; b – faza III, grupa A, 
nr inw. 8725/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 248. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Beakers: a – phase III, group A, inv. no. 4201/11; b – phase III, 
group A, inv. no. 8725/11. Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 249. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchar, faza V, grupa B, nr inw. 5690/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 249. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Beaker, phase V, group B, inv. no. 5690/11. 
Drawing and phot. J. Szajt
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Ryc. 250. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 2
010–2012. Puchar, faza V, 
grupa B, nr inw. 677/11. 
Rys., fot. J. Szajt

Fig. 250. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Beaker, phase V, 
group B, inv. no. 677/11. 
Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 251. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Puchar, faza V, 
grupa B, nr inw. 4015/11. 
Rys., fot. J. Szajt

Fig. 251. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Beaker, phase V, 
group B, inv. no. 4015/11. 
Drawing and phot. J. Szajt
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Naczynia miniaturowe

Małych rozmiarów wyroby ceramiczne reprezento-
wane są głównie przez garnki i dzbanki, użytkowane 
w fazach III–VIII w niewielkiej liczbie, nie przekra-
czającej 1,5% całości zbioru (tab. V.4.d.2: 14)115. Uwagę 
zwraca zarówno duże zróżnicowanie formalne oma-
wianej grupy wyrobów, jak i fakt, że gros z nich nie ma 
analogii w konwencjonalnym garncarstwie (ryc. 252, 
253). Do produkcji naczyń miniaturowych używano 
dość często specjalnie przygotowanych glin, schudzo-
nych domieszką mineralną o drobnej frakcji, a budo-
wa lepiej zachowanych zabytków stanowi przesłankę 
o ich formowaniu, poza nielicznymi przypadkami, 
z jednego kawałka gliny. Jako przykład posłużyć może 
cienkościenny, toczony garnuszek, noszący ślady po 
odcinaniu dna od koła (ryc. 253 b). W całym omawia-
nym okresie dominował wypał utleniający, przy czym 
w młodszych fazach wzrosła liczba naczyń szkliwio-
nych, choć pokrywanie czerepów glazurą zdiagnozo-
wano już na zabytku z fazy III.

Ornamentowanie naczyń miniaturowych należało 
do rzadkości – w zbiorze z placu Nowy Targ potwier-
dzono, poza kanelurowaniem i szkliwieniem mającym 
również funkcję użytkową, zdobienie w postaci mala-
tury i odciskanych wzorów (ryc. 252 e).

Należy przyjąć, że duża grupa wczesnych naczynek 
to importy, które mogły dostać się na teren Wrocławia 
wraz z kolonizatorami, tym niemniej można wskazać 
też wytwory o prawdopodobnej lokalnej proweniencji.

Funkcja naczyń miniaturowych mogła być rozma-
ita. Z pewnością należy wykluczyć, że tego typu nie-
wielkich wyrobów używano do termicznej obróbki 
potraw, a w nielicznym odsetku (5%) egzemplarzy, na 
których pojawiły się ślady osmoleń, należałoby widzieć 
raczej skutek pożaru. Niewielka pojemność naczynek, 
wynosząca w przypadku dwóch pomierzonych oka-

zów zaledwie 0,065 litra, sugeruje ich wykorzystywanie 
w obrębie stołu lub kuchni do przechowywania cen-
nych zawartości, np. przypraw.

Z uwagi na świecki kontekst naczyń miniaturo-
wych z placu Nowy Targ nie należy łączyć ich z funkcją 
dewocyjną (zob. Wachowski 1998, s. 71–72; Karst 2009, 
s. 273, 277). Mogły natomiast służyć jako pojemniki na 
medyczne lub kosmetyczne środki: płyny, maści lub le-
karstwa.

Przedmioty codziennego użytku o zminiaturyzo-
wanych rozmiarach kojarzone są jednak przede wszyst-
kim z najmłodszymi użytkownikami. Wykorzystywane 
podczas zabaw naczynia miniaturowe pozwalały dziec-
ku na odwzorowanie codziennej rzeczywistości (zob. 
rozdz. XVII w tomie drugim). Dobra jakość pozyskanej 
ceramiki nie wyklucza tak prozaicznej (a często wtór-
nej) funkcji, do jakiej przeznaczone są zabawki. Wysoki 
poziom wykonania nie jest bowiem zjawiskiem osobli-
wym w przypadku tej kategorii zabytków (zob. m.in. 
Borkowski 1999).

Pozostałe

W przeanalizowanym materiale zidentyfikowano 
po jednym fragmencie naczynia flaszowatego i talerza. 
Wypalony redukcyjnie ułamek wylewu flaszy zacho-
wany wraz z szyjką (o średnicy ok. 3,5 cm) pochodzi 
z fazy VI i zaliczyć go można najpewniej do niewiel-
kich flasz. Naczynia tego typu stanowiły rzadkość 
w późnośredniowiecznym Wrocławiu (zob. np. Nie-
goda 1999a, s. 176). Na placu Nowy Targ odkryto od-
osobniony, prawie kompletny egzemplarz, datowany na 
fazę V (ryc. 254). Jest to również niewielkie, starannie 
wykonane na podsypce z piasku naczynko o pojemno-
ści 0,19 litra. Analogiczna i tak samo datowana flasza 
została pozyskana podczas badań wrocławskiego Ryn-
ku (niepublikowana). Być może więc na przełomie XIII 
i XIV w. działał we Wrocławiu garncarz specjalizujący 
się w produkcji tych naczyń.

Ułamek wylewu i kołnierza talerza o nieokreślonej 
średnicy odkryto w nawarstwieniach datowanych na 
fazę VIII. Uzyskał on w wyniku utleniającego wypa-

115 Z całego obszaru placu pochodzą zaledwie 3 naczynia 
miniaturowe datowane na fazę II. Na obecnym etapie ba-
dań trudno jednak stwierdzić, czy tak wczesne datowanie 
kilku egzemplarzy nie jest raczej wynikiem zakłóceń w 
stratygrafii.
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łu pomarańczowy kolor i został pokryty od wewnątrz 
zielonkawym szkliwem. Ceramiczne talerze i płytkie 
półmiski pozostawały wciąż nieliczne w inwentarzach 
późnośredniowiecznych mieszczan śląskich, a ich po-
pularność wzrosła znacząco dopiero w okresie nowo-
żytnym (Szwed 2004, s. 339–340).

Trudno określić dokładną funkcję naczynek fla-
szowatych, ale ich ukształtowanie sprzyjało zasadniczo 
przechowywaniu płynów, niekoniecznie o spożywczym 
przeznaczeniu.

Talerze z kolei, tak jak obecnie, pełniły w średnio-
wieczu niewątpliwie funkcję stołową.

Ryc. 252. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miniatury: a – faza V, grupa B; b – faza V, grupa C; c – faza V, grupa C; 
d – faza V, grupa B-S; e – faza VI, grupa A; f – faza VIII, grupa E. Rys. J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura

Fig. 252. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Miniatures: a – phase V, group B; b – phase V, group C; c – phase 
V, group C; d – phase V, group B-S; e – phase VI, group A; f – phase VIII, group E. Drawing J. Szajt, K. Wieczorek-Kańczura
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Ryc. 253. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Miniatury: a – faza V, 
grupa B, nr inw. 5349/11; b – 

faza V, grupa C, 
nr inw. 9248/11. 
Rys., fot. J. Szajt

Fig. 253. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Miniatures: 

a – phase V, group B, 
inv. no. 5349/11;

 b – phase V, group C,
 inv. no. 9248/11. 

Drawing and phot. J. Szajt

Ryc. 254. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Flasza: faza V, grupa B, nr inw. 3794/11. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 254. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Flask: phase V, group B, inv. no. 3794/11. 
Phot. and drawing J. Szajt
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Wnioski

Powyższa formalno-funkcjonalna analiza ceramiki 
naczyniowej z placu Nowy Targ jest kolejnym opra-
cowaniem wybranych zbiorów pozyskanych z terenu 
Wrocławia – niewątpliwie najobszerniej publikowa-
nych spośród miast śląskich. Na podstawie wyników 
dotychczasowych badań można wyciągnąć następujące 
wnioski:

1. Od najstarszego okresu osadniczego, datowane-
go od XI do początku XIII w., na lewym brzegu Odry 
dominowała produkcja wielofunkcyjnych garnków 
o esowatym profilu, uzupełnianych przez formy z cy-
lindryczną szyjką, a także wytwory w postaci tzw. pu-
charów. W świetle obecnej analizy zasadna wydaje się 
supozycja o nieco późniejszym upowszechnieniu się 
pucharków czterech grup wg typologii J. Kaźmierczy-
ka, przypadającym prawdopodobnie dopiero na poło-
wę XII stulecia.

2. Wszystkie typy naczyń wczesnośredniowiecz-
nych funkcjonowały w dalszym ciągu w początkowym 
okresie przemian związanych z kształtowaniem się mia-
sta lokacyjnego, datowanych od lat 20. do 60. XIII w. 
(zob. rozdz. III w tym tomie). Intensywny rozwój stre-
fy późniejszego placu Nowy Targ w tym czasie został 
potwierdzony także na gruncie garncarstwa. Niemal 
40-procentowy udział ceramiki redukcyjnej w całości 
zbioru w połączeniu z pojawieniem się nowego asorty-
mentu (m.in. garnki uchate, dzbany, puchary, naczynka 
miniaturowe) jest wyraźnym sygnałem nowej jakości, 
będącej wynikiem intensywnych procesów związa-
nych z kolonizacją. Dalekosiężne kontakty ówczesnych 
mieszkańców Wrocławia potwierdzają również nielicz-
ne znaleziska ceramiki luksusowej (zob. rozdz. V.4.e 
w tym tomie). Ciekawy, aczkolwiek nie do końca po-
znany dotąd problem stanowi też przystosowywanie się 
miejscowych garncarzy do wymogów zmieniającego 
się rynku (np. Dzieduszycki 1980). Zapewne za jeden 
z rezultatów wspomnianych przekształceń można 
uznać krótkotrwałą produkcję tzw. garnków pucharo-
watych, wykonywanych w technologii zarówno wcze-
sno-, jak i późnośredniowiecznej (Rzeźnik 1999). Na 

jednym z garnków tego typu (ryc. 229) można odno-
tować nawet cechy przejściowe – jego morfologia na-
wiązuje do wczesnych egzemplarzy ze stanowiska Ka-
cerska Górka we Wrocławiu, a domieszka i wypał są 
charakterystyczne dla późniejszych wyrobów.

Od przełomu XIII i XIV aż po schyłek XV stule-
cia postępowała dyferencjacja formalna wytwarzanych 
naczyń, związana niewątpliwie z rozwojem potrzeb 
i nawyków żywieniowych116. Ważnym produktem stały 
się misy, od XIV w. używane były też trójnóżki. Pro-
centowy udział poszczególnych kategorii wyrobów mi-
nimalnie wzrastał kosztem pospolitych garnków, które 
w dalszym ciągu stanowiły najliczniejszą grupę na-
bywanych przedmiotów, stosowanych przeważnie 
w kuchni. Widoczny jest również całkowity zanik – za-
początkowany już w poprzednim okresie – takich form 
wczesnośredniowiecznych jak garnki z cylindryczną 
szyjką oraz puchary odwrotnie stożkowate. Z drugiej 
strony nie wolno zapomnieć o ciągłej obecności cera-
miki tzw. tradycyjnej, ewoluującej pomimo znacznego 
spadku jej wytwórczości.

Kolejne istotne zmiany zaszły na przełomie XV 
i XVI w. i wiązały się z tzw. przełomem nowożytnym. 
Nie należy go jednak traktować – w przypadku lokal-
nego garncarstwa – jako jednorazowego skoku cy-
wilizacyjnego, lecz raczej jako przyspieszony rozwój, 
zapoczątkowany około połowy XV stulecia. Znaczący 
wzrost produkcji ceramiki toczonej o zmienionej re-
cepturze masy garncarskiej, wypalanej w atmosferze 
silnie utleniającej i coraz częściej szkliwionej, łącznie 
z wypracowaniem nowych morfologicznie rozwiązań, 
jest tylko jednym z symptomów przemian.

3. Funkcje naczyń w obrębie wrocławskiego gospo-
darstwa domowego mogły znacząco odbiegać od tych, 
jakie były im pierwotnie przypisywane w intencjach 
wytwórców. Co więcej, sposób użytkowania poszcze-
gólnych naczyń z pewnością wielokrotnie się zmieniał 
w trakcie obiegu. Wynikało to zarówno z chęci zaspo-
kojenia bieżącego zapotrzebowania, jak i z własności 

116 Należy pamiętać o rozwoju w omawianym czasie naczyń 
stołowych wytwarzanych ze szkła i metalu.
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formalnych ceramiki, umożliwiających jej różnorodne 
wykorzystanie, potwierdzone źródłami ikonograficz-
nymi.

W obrębie stołu, podczas konsumpcji oraz serwo-
wania potraw, zapewne dość rzadko korzystano z zasta-
wy cechującej się wysoką jakością wykonania oraz szla-
chetnym materiałem, była ona bowiem zarezerwowana 
dla majętnego mieszczaństwa. W zasięgu pospólstwa 
pozostawały przede wszystkim naczynia ceramiczne 
o prostej formie. Analogiczne naczynia paralelnie użyt-
kowano w kontekstach kuchennych, podczas wstępne-
go przygotowania oraz obróbki termicznej potraw, na 
co pośrednio wskazują m.in. omawiane okopcenia, za-
cieki lub pozostałości przywar. Funkcja ta mogła być 
również tymczasowa, jako konsekwencja ogrzewania 
wody lub trunków w dzbanach oraz czarkach. Ponad-
to ślady działania ognia nie zawsze stanowią czytelną 
przesłankę pozwalającą wnioskować o kuchennej funk-
cji naczyń. W wielu wypadkach rozstrzygnięcie, czy 
mamy do czynienia z efektem obróbki termicznej, czy 
też pożogi, nie jest bezsprzeczne.

Należy również zwrócić uwagę, iż procentowy 
spadek popularności garnków na placu Nowy Targ 
w kolejnych okresach osadniczych (tab. V.4.d.2: 1–4) 
jest odwrotnie proporcjonalny w odniesieniu do obec-
nych na nich okopceń. W okresie przedkolacyjnym 
(fazy I–II) wyniósł 40%, następnie w okresie proto-
miejskim (fazy III–IV) – 49%, a w okresie miejskim 
(fazy V–VIII) oscylował w granicach 58%. Procentowy 
wzrost garnków wykorzystywanych w celu obróbki ter-
micznej potraw wynikał najpewniej z wyodrębnienia 
form naczyń wiązanych wyłącznie z zastawą stołową.

4. Poruszając temat zjawisk związanych ze struk-
turą wytwórczości i dystrybucją naczyń ceramicznych 
w lokacyjnym Wrocławiu, mieście w dużym stopniu 
reprezentującym model charakterystyczny dla całego 
Śląska, warto zwrócić uwagę na pewne różnice między 
ośrodkami tego regionu i Pomorza Zachodniego, ist-
niejące pomimo czynnika łączącego oba obszary, jakim 
była kolonizacja. Odmienność jest widoczna przede 
wszystkim w znikomej ilości importów kamionko-
wych w założeniach śląskich, podczas gdy już w 2. poł. 

XIII w. nadreńska kamionka licznie docierała do miast 
nadmorskich (Nawrolski 1978, s. 164). Bardzo wyraź-
nie potwierdza to szczegółowo opracowana ceramika 
z Kołobrzegu, gdzie naczynia kamionkowe, sprowadza-
ne głównie z Siegburga, stanowią drugi pod względem 
liczebności (po wyrobach wypalonych redukcyjnie) 
gatunek ceramiki (Rębkowski 1995, s. 139, ryc. 3). Dla 
porównania, według szacunkowych danych, na placu 
Nowy Targ we Wrocławiu udział kamionki w późnym 
średniowieczu nie przekroczył 0,5%. Tak dużą dyspro-
porcję da się jednak łatwo wytłumaczyć funkcjono-
waniem w tym czasie wodnych szlaków handlowych, 
którymi dystrybuowano nadreńskie wyroby za po-
średnictwem Hanzy w pierwszej kolejności do portów 
nadbałtyckich, a stamtąd dalej na południe. Tym nie-
mniej nie można pominąć obecności we Wrocławiu 
XIV- i XV-wiecznych, protokamionkowych puchar-
ków loštickich, XV-wiecznych, ekskluzywnych naczyń 
kamionkowych tzw. grupy Falkego, poświadczających 
lokalną wymianę, a także wielu materialnych oznak 
luksusu pochodzących z bardziej odległych stron Euro-
py (zob. Piekalski, Wachowski 2014).

Kolejna różnica objawia się występowaniem np. na 
Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej także odmien-
nych niż na Śląsku form naczyń, związanych z różny-
mi kierunkami napływu osadników, przenoszących na 
skolonizowane tereny typowe dla siebie wzorce styli-
styczne. W zachodniej strefie nadmorskiej od 2. poł. 
XIII w. chętnie wytwarzanymi naczyniami były garnki 
o dnach kulistych, wyposażane także w trzy nóżki (tzw. 
grapeny). W strefie śródlądowej, gdzie dominowały 
płaskodenne naczynia z wylewem ukształtowanym 
w okap, garnki o dnach kulistych stanowiły margines 
produkcji. Na obszarach granicznych dochodziło nato-
miast do mieszania się obu wzorców.

Szczegółowa analiza pozostałych materiałów ce-
ramicznych przebadanego w latach 2010–2012 placu 
przyczyni się z pewnością do lepszego poznania wybra-
nych aspektów wrocławskiego garncarstwa w wiekach 
średnich.

Jakub Szajt, Katarzyna Wieczorek-Kańczura
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e. Kultura stołu

Materialnym wyznacznikiem kultury stołu, defi-
niowanej na potrzeby niniejszego rozdziału jako zbiór 
zasad, zwyczajów, zachowań i rytuałów związanych 
ze spożywaniem posiłków, są przedmioty służące bie-
siadnikom w przestrzeni jadalnej, a więc nie tylko na 
stole, lecz również w jego okolicy. Znaczna część tych 
wytworów, jak np. noże, naczynia ceramiczne, a tak-
że łyżki i płytkie naczynia drewniane, znalazła szersze 
omówienie w rozdziale poświęconym ich szczegółowej 
analizie (zob. rozdz. V.4.a–d w tym tomie). Było to spo-
wodowane dwoma czynnikami: po pierwsze badania 
nad zwartymi zespołami poszczególnych kategorii za-
bytków mogły zostać oparte na metodach statystycz-
nych i posłużyć klasyfikacji typologicznej; po drugie 
gros wspomnianych wytworów kultury materialnej ce-
chowała wielofunkcyjność. Wobec powyższego trudno 
włączyć je w obręb przestrzeni tylko jadalnej albo ku-
chennej. Toteż w tym miejscu, obok analizy wybranych 
mobiliów związanych bezpośrednio z kulturą stołu, 
w szerszym kontekście zostały ujęte także niektóre za-
bytki przeanalizowane w poprzednim rozdziale.

Akwamanila

Akwamanilami określa się naczynia o kształcie 
zoo- lub antropomorficznym, służące do obmywania 
rąk. Akt ablucji z wykorzystaniem akwamanili w inte-
resującym nas okresie mógł mieć charakter zarówno 
sakralny – np. podczas obrzędów liturgicznych – jak 
i świecki. W tym drugim przypadku związany był prze-
ważnie z kulturą stołu i poza celem higienicznym miał 
znaczenie raczej głównie symboliczne, przykładowo 
przy powitaniu poprzedzającym ucztę w kręgach ry-
cersko-dworskich, później również mieszczańskich 
(Müller 2008a, s. 231–232). Faktem jest, że akwama-
nile odnajdywane są w późnym średniowieczu także 
na terenie miast, tyle, że są to naczynia w zdecydowa-
nej większości ceramiczne, często szkliwione, na ogół 
o niższym standardzie niż te wykonane z metalu.

Do tego typu akwamanili zalicza się egzemplarz 
odnaleziony na placu Nowy Targ (ryc. 255, 256). Na-
czynie w kształcie wojownika na koniu wykonano 
z gliny schudzonej niewielką ilością drobnoziarniste-
go piasku, która po wypale utleniającym uzyskała ja-
snopomarańczowy kolor. Z zewnątrz zostało pokryte 
jasnobrązowym szkliwem, przy czym zacieki wystę-
pują też na wewnętrznej powierzchni ścianek. Figurka 
jeźdźca, który w prawej dłoni trzymał pierwotnie jakiś 
rodzaj broni drzewcowej, została wykonana dość sta-
rannie, wraz z detalami uzbrojenia w tzw. wschodnim 
typie (zob. rozdz. VIII.8 w tomie drugim). Kwadratowy 
otwór wlewowy znajduje się w potylicznej części figury 
konia, okrągły otwór wylewowy natomiast w miejscu 
jego pyska.

Akwamanila z placu Nowy Targ, datowana na 
mniej więcej połowę XIII w., jest prawdopodobnie im-
portem, a jednocześnie przedmiotem wykraczającym 
poza standard wyposażenia domu mieszczańskiego 
(Piekalski, Wachowski 2014, s. 157). We Wrocławiu od-
kryto inne akwamanile ceramiczne, wyobrażające m.in. 
barana i lwa (Wachowski 2013, s. 87, tam literatura) 
i enigmatycznego człowieka-ptaka (niepublikowana), 
jednak poza ostatnią z wymienionych nie dorównu-
ją one jakością wykonania omawianemu zabytkowi. 
Z Europy Zachodniej znane są z kolei ceramiczne eg-
zemplarze w typie rycerza na koniu, powstałe m.in. 
w XIII w., eksponowane przykładowo w Muzeum Bry-
tyjskim (zob. Aquamanile). Motywy wykorzystywane 
przy produkcji akwamanili ceramicznych były najpew-
niej przejmowane z bardziej ekskluzywnych naczyń 
metalowych, odlewanych głównie ze stopów miedzi.

Warto bowiem nadmienić, że akwamanile metalo-
we przez całe średniowiecze odznaczały się większym 
spektrum form i dbałością o detale niż okazy ceramicz-
ne. Trafny przykład stanowią dwa brązowe naczynia 
w kształcie możnych na koniu odkryte w pobliżu za-
toki Vigsø w Danii, datowane na ok. 1300 r. (Roesdahl 
1999, s. 19). Mimo iż wykonano je w tej samej pracow-
ni, to postacie jeźdźców różnią się od siebie zasadniczo. 
Z kolei w zbiorach Metropolitalnego Muzeum Sztuki 
w Nowym Jorku znajdują się dwie unikatowe akwama-
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nile: jedna o proweniencji północnoniemieckiej z koń-
ca XIV w., obrazująca walkę Samsona z lwem (Scholten 
2011, s. 9, No. 3), druga powstała na przełomie XIV 
i XV w. w południowych Niderlandach, przedstawia-
jąca Phyllis ujeżdżającą Arystotelesa (Scholten 2011, 
s. 11, No. 4). Przedstawienie to stanowiło popularną 
w średniowieczu alegorię wszechwładzy nieracjonalnej 
miłości, a wykorzystane przy produkcji kosztownego 
naczynia do mycia rąk przed posiłkiem – będącym cza-
sem preludium do dalszych zabaw, w tym miłosnych 
– stanowiło zapewne artefakt podkreślający wysoki sta-
tus społeczny właściciela.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy akwa-
manila z placu Nowy Targ była traktowana wyłącznie 
jako manifestacja bogactwa, czy korzystano z niej rów-
nież podczas posiłków lub powitań (zob. Müller 2006, 
s. 305, Abb. 102). Ze względu na jej niepraktyczną for-
mę, a także motyw nawiązujący do elementów kultu-
ry dworskiej, ewentualne używanie jej miało zapewne 

charakter symboliczny. Do właściwego mycia rąk przed 
posiłkiem, w jego trakcie i po nim (należy pamiętać, że 
wiele potraw jadano palcami) służyły bowiem większe 
zestawy dwóch mis albo kociołka i misy, określane mia-
nem lavabo, które umieszczano także w specjalnych ni-
szach, widocznych przykładowo na tryptyku z Mérode 
(1428 r.) w Muzeum Metropolitalnym w Nowym Jorku 
(Roesdahl 1999a, s. 82) oraz na obrazie ołtarzowym 
z ok. 1450 r. znajdującym się w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu (Guldan-Klamecka 1997, s. 29). Inne, 
praktyczne rozwiązanie widnieje na jednym z drzewo-
rytów francuskich z 1499 r., na którym kociołek został 
podwieszony na specjalnym ruchomym wysięgniku, 
umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie stołu 
(Schubert 2010, s. 246). Warto również nadmienić, że 
na każdym z wymienionych zabytków ikonograficz-
nych obok przedmiotów do mycia rąk ukazany został 
ręcznik, jako nieodłączny element zestawu.

Ryc. 255. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Akwamanila, nr inw. 5058/11. Rys. N. Lenkow

Fig. 255. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Aquamanile, inv. no. 5058/11. Drawing N. Lenkow
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Sztućce

Podstawowym sztućcem, zarówno indywidualnym, 
jak i wykorzystywanym do nakładania potraw przez 
większą liczbę biesiadników, przez całe średniowiecze 
pozostawał nóż. Potrawy stałe jadano najczęściej pal-
cami, a płynne spożywano wraz z chlebem, maczając 
go w misce z jedzeniem, lub pito bezpośrednio z na-
czynia. Taki kanon zachowań przy stole potwierdzają 
zarówno ikonografia, jak i całkiem liczne, moraliza-
torskie – bywa, że pisane z ironią – traktaty o zacho-
waniu przy stole, które zdobywają popularność od 
XIII w. (np. Elias 1980, s. 80–86; Obladen-Kauder 1999, 
s. 180–182). Znamienne, że nawet na stołach najbogat-
szych przedstawicieli arystokracji, suto zastawionych 
podczas uczt jadłem i zbytkownymi naczyniami – swo-
istą manifestacją statusu społecznego – rzadko kiedy 
znajdował się inny sztuciec poza nożem. Wyobrażenie 
posiłku Jana de Valois, księcia de Berry, zilustrowanego 
w początku XV w. przez braci Limbourg w godzinkach, 
przedstawia krojczego porcjującego drób, a także księ-

cia, który nie ma przy sobie żadnego sztućca (zob. np. 
Laurioux 1992, s. 6).

Istnieją przesłanki, by sądzić, że noże stołowe lepiej 
sytuowanych przedstawicieli poszczególnych warstw 
społecznych, w tym mieszczaństwa, odznaczały się od 
pozostałych egzemplarzy formą i zdobnictwem. Należy 
jednak pamiętać, że źródła ikonograficzne ukazują na 
stołach noże o dość różnych kształtach i rozmiarach, 
a spośród wielu ich typów tylko nieliczne można z du-
żym prawdopodobieństwem zaliczyć do sztućców pół-
miskowych (zob. rozdz. V.4.b w tym tomie).

Jedną z wydzielonych grup tych przedmiotów, po-
zyskanych z nawarstwień placu Nowy Targ, są noże 
o tępo zakończonych głowniach, zaliczonych do typu 
IV (ryc. 257; ryc. 258 a, d; ryc. 259 b). Były one relatyw-
nie często zdobione ornamentem reliefowym, wycina-
nym bądź dziwerem (ryc. 257; ryc. 258 a; ryc. 259b). 
Z badań w Szczecinie i Elblągu znane są noże w tym 
kształcie datowane na 2. poł. XIII w., zaopatrzone do-
datkowo w rzeźbione kościane rękojeści wyobrażające 
stojące postacie ludzkie (Kowalczyk-Heyman 2010, 

Ryc. 256. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Akwamanila, nr inw. 5058/11, XIII w. Fot. J. Sawicki

Fig. 256. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Aquamanile, inv. no. 5058/11, 13th century. Phot. J. Sawicki
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s. 278–279). Ukształtowane w podobny sposób trzonki 
były zapewne mało praktyczne w użyciu, ale za to pre-
stiżowe, zwłaszcza jeśli niektóre z nich sprowadzono 
z renomowanych warsztatów zachodnich, np. pary-
skich (zob. Marcinkowski 2005/2006, s. 364–366).

Na placu Nowy Targ odkryto kilka rękojeści, które 
można zaliczyć do wyrobów luksusowych – do ich pro-
dukcji użyto rozmaitych surowców, nierzadko łącząc 
dwa lub więcej rodzajów tworzywa w jednym wyrobie 
(ryc. 258). Obok zabytków opisanych w poprzednim 
rozdziale na uwagę zasługuje także nóż zachowany 
wraz z trzpieniem, na którym występują ogniwka w 
formie prostokątnych, bardzo cienkich blaszek: cyno-
wych i brązowej (ryc. 258 b). Przez analogię do noży 
odnalezionych we Wrocławiu przy ul. Szewskiej (Pie-
kalski, Wachowski 2006, s. 79, fot. 5; Konczewska, Wa-
chowski 2010, s. 279, ryc. 199) i Uniwersyteckiej (nie-
publikowany) można założyć, że pierwotnie metalowe 
blaszki rozdzielały grubsze segmenty wykonane z su-
rowca organicznego, składające się na dość nietypową 
rękojeść. W przypadku dawniej odkrytych zabytków 
wrocławskich były to płytki kościane. W wypadku rę-
kojeści noża z placu Nowy Targ istnieje jednak możli-
wość, że zastosowano płytki wykonane z grubej skóry 
naprzemiennie z blaszkami cynowymi, podobnie jak 
w rękojeści noża znalezionego w miejscowości Dem-
min w północno-wschodnich Niemczech (Kurze Fun-
dberichte 2000, s. 501, Abb. 184, 3). Tłumaczyłoby to 
brak elementów skórzanych, bardziej od tkanki kostnej 
podatnych na proces rozkładu.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy noże o tępo 
zakończonych głowniach były wytwarzane z jednym 
przeznaczeniem, zwłaszcza że pod względem formal-
nym ta grupa zabytków także podlega pewnemu zróż-
nicowaniu. Faktem pozostaje, że omawiane sztućce 
pojawiały się na stołach europejskich już w XIII stule-
ciu, o czym świadczą choćby ilustracje do Willehalma 
Wolframa von Eschenbach z ok. 1270 r. (Schulz 2011, 
s. 210, Abb. 15; s. 211, Abb. 16). Z tego okresu pocho-
dzi też egzemplarz o ząbkowanym w górnej części tyl-
cu, mającym być może jakieś praktyczne zastosowanie 
(ryc. 259 a). W literaturze przedmiotu głownie w tym 

typie, odnajdywane także na innych stanowiskach (np. 
Westphal 1999), uznaje się czasem za elementy sztuć-
ców do porcjowania ryb – analogiczne głownie przed-
stawiane są również w ikonografii (Schulz 2011, s. 190, 
Abb. 7).

Część noży o tępym zakończeniu głowni zosta-
ła określona mianem serwingowych (niem. Vorlege-
messer). Ich wyróżnikami, poza charakterystycznym 
zakończeniem, mogą być również nieostre krawędzie 
boczne oraz szerokie głownie (czasem rozszerzają-
ce się ku górze), ułatwiające nakładanie pożywienia. 
Egzemplarze wchodzące w skład zastawy zamożnych 
przedstawicieli poszczególnych warstw społecznych 
odznaczały się nierzadko kunsztem wykonania i cen-
nym surowcem; przykładem może służyć wczesnono-
wożytny zestaw noży do serwowania należących do 
cesarza Karola V, których rękojeści wykonane zostały 
z kości słoniowej i ozdobione miedzianymi, inkrusto-
wanymi wkładkami (Schiedlausky 1956, Abb. 18). Le-
piej zachowane egzemplarze pozyskane z placu Nowy 
Targ wskazują jednak, że również stan mieszczański 
dbał – na miarę możliwości – by używane przez nie-
go elementy zastawy stołowej miały walory estetyczne 
(zob. Piekalski, Wachowski 2010a).

W kontekście stołowym relatywnie częściej wy-
stępują jednak noże o prostym tylcu i smukłym ostrzu 
zbiegającym się z nim w szpic, wchodzące w skład dużej 
grupy zaliczonej do typu I (zob. rozdz. V.4.b w tym to-
mie). Obrazowane były one często w scenach posiłków 
w malarstwie XV-wiecznym. Noże takie mogły służyć 
jako sztućce osobiste, do krojenia oraz nadziewania 
kęsów jedzenia, choć wspomniane przedstawienia 
malarskie wskazują, że wykorzystywano je w sposób 
rozmaity, np. jako wykałaczki (ryc. 260), przed czym 
wielokrotnie przestrzegały średniowieczne kompendia 
dobrych manier (Elias 1980, s. 84).

Łyżki użytkowano w obrębie stołu znacznie rza-
dziej od noży. Z placu Nowy Targ wyeksplorowano 64 
pozostałości tych przedmiotów wykonanych z drewna, 
spośród których nieliczne były zdobione (zob. rozdz. 
V.4.c w tym tomie). Godny uwagi jest egzemplarz 
o krótkim, profilowanym trzonku z częściowo zacho-
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waną nabierką, pozyskany z fazy VII. Został on dodat-
kowo ozdobiony wyrytym przedstawieniem ludzkiej 
twarzy, trzeba przyznać – dość schematycznym (ryc. 
261). Okazalsza pod względem artystycznym, również 
drewniana łyżka, zakończona figuralnym przedstawie-
niem zoomorficznym, została odnaleziona na parce-
li przy ul. św. Mikołaja we Wrocławiu i datowana na        
XV w. (Jastrzębski et al. 2001, s. 342, ryc. 5). Należy 
przyjąć, że część drewnianych łyżek była wykorzysty-
wana przez mieszczan jako sztućce półmiskowe, choć 
większe egzemplarze znajdowały zapewne zastosowa-
nie wraz z warząchwiami podczas przygotowywania 
posiłków. Łyżki wykonane z drewna stanowiły przez 
całe średniowiecze standard, gdyż dzięki niewielkiej 
cenie surowca były dostępne szerokiemu gronu spo-
łeczeństwa. W Kodeksie Hornigowskim z 1451 r., prze-
chowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocła-
wiu, Piotr Freytag zilustrował legendę o św. Jadwidze 
– sławna dzięki ascetycznemu życiu i miłosierdziu żona 
Henryka Brodatego kilkakrotnie została w niej przed-
stawiona z drewnianą łyżką w ręku w scenach karmie-
nia biednych i więźniów (Legenda 2000, passim).

Dużo rzadziej są znajdowane podczas prac archeo-
logicznych łyżki metalowe, przeważnie wykonane z cy- 
ny albo stopu ołowiowo-cynowego. Z badań na pla-
cu Nowy Targ pochodzą 4 nabierki łyżek ozdobio-
ne ornamentem reliefowym: dwie z nich datowano 
na podstawie stratygrafii na 2. poł. XIII – początek 
XIV w., kolejną szeroko na okres nowożytny, ostatnia 
natomiast nie ma ustalonej dokładnej chronologii. 
Z publikacji podobnych znalezisk i form odlewniczych 
z Europy Zachodniej wynika, że główny nurt produkcji 
tych przedmiotów przypadał na okres od około koń-
ca XII po XIII w. (zob. Sawicki 2014, s. 60, tam litera-
tura). Ze względu na nierzadko bogatą ornamentykę 
i dość często złożoną symbolikę przedstawień na tych 
zabytkach oraz fakt, że spora liczba nabierek ma płaski 
kształt, część badaczy nie przypisuje im zastosowania 
praktycznego, zaliczając je do odznak (ang. badges). 
Należy jednak dopowiedzieć, że istnieją również eg-
zemplarze, których kształt pozwala uznać je za sztućce 
półmiskowe, nawet jeśli przyjmiemy, że pełniły funk-

cję reprezentacyjną i wykorzystywano je sporadycznie 
(por. Egan 2010, s. 244–252). Do produkcji takich łyżek 
mogła służyć m.in. kamienna forma odkryta w okolicy 
kościoła św. Jana w Magdeburgu, datowana na XIII w. 
(Krabath 2010, s. 512, Abb. VIII85). Relief na wyraźnie 
wypukłej formie ukazuje Adama i Ewę pod drzewem 
poznania dobra i zła – zbliżone stylem przedstawienie, 
interpretowane jako para pod drzewem miłości, zosta-
ło odlane na nabierce z placu Nowy Targ, ma ona jed-
nak płaski kształt.

Liczniej zachowane łyżki metalowe z Europy, po-
chodzące z XV–XVI w., reprezentowane są głównie 
przez egzemplarze o zbliżonym do siebie wyglądzie: 
dominują łyżki o nabierkach w kształcie owalnym albo 
owocu figi ze smukłymi, prostymi trzonkami o profi-
lowanym zakończeniu (np. Tuchołka-Włodarska 1992, 
s. 20, 102; Naum 2015, s. 79, Fig. 6.5). Wytwarzano jed-
nak również egzemplarze luksusowe, wykonane w ca-
łości przede wszystkim ze srebra (np. Mosler-Christoph 
1998, s. 228), rzadziej ze złota, tudzież o trzonkach zło-
conych lub wykonanych z kamieni półszlachetnych, 
które trafiały na stoły m.in. zamożnych mieszczan. 
W kolekcjach muzealnych przechowuje się też zestawy 
sztućców o zdobionych w ten sam sposób trzonkach, 
w których skład od XVI w. wchodziły coraz częściej 
także widelce (np. Feeding Desire 2006).

Na placu Nowy Targ odnaleziono tylko jeden wide-
lec, który został pozyskany z jednostki stratygraficznej 
przypisanej do VIII fazy osadniczej, datowanej szero-
ko na czasy nowożytne. Jest to egzemplarz o długości 
19,2 i szerokości 2 cm z żelaznym trzonkiem, zakoń-
czonym pierwotnie dwoma zębami, wkomponowanym 
w drewnianą rękojeść zbliżoną kształtem do trapezu 
i zakończoną w górnej części skuwką/opaską wykona-
ną z blachy cynowej (ryc. 262). Analiza formalna przy 
uwzględnieniu stratygrafii nie pozwala na precyzyjne 
określenie czasu powstania tego zabytku, ukazujące-
go pewne podobieństwa do sztućców europejskich 
wytwarzanych od końca XV do mniej więcej końca 
XVII w. Jego wymiary zdają się wskazywać, że mógł on 
pełnić rolę sztućca półmiskowego. Z Wrocławia zna-
ne są fragmentarycznie zachowane dwuzębne widelce 
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o nowożytnej metryce z rękojeściami wykonanymi 
z różnych surowców, w tym kości, rogu i drewna, po-
zyskane z zasypiska fosy miejskiej (Wiśniewski 1993a, 
s. 337, ryc. n, o; Konczewska, Konczewski 2004, s. 174, 
ryc. 26 e, i, k; s. 175, ryc. 27 a, b, e, f, h). Podobny do 
okazu z Nowego Targu pod względem kształtu, lecz 
o odmiennej konstrukcji, jest żelazny widelec z rękoje-
ścią oprawioną dwiema okładzinami kościanymi, spo-
jonymi za pomocą nitów (Konczewska, Konczewski 
2004, s. 175, ryc. 27 f).

Analiza publikacji dotyczących historii zastawy 
stołu prowadzi do konstatacji, że użycie widelca jako 
sztućca indywidualnego upowszechniło się w szer-
szym gronie społeczeństwa relatywnie późno, dopiero 
w XVIII w., choć nawet wówczas nie był on narzędziem 
tak popularnym jak obecnie (zob. np. Malaguzzi 2009, 
s. 335). O znajomości posługiwania się widelcem we 
wczesnośredniowiecznej Europie informują nieliczne 
źródła, wskazujące, że wynalazek ten wykorzystywały 
początkowo – zresztą stosunkowo sporadycznie – tzw. 
elity, do których możemy zaliczyć możnowładców 
i wyższe duchowieństwo. Miniatury w manuskrypcie 
autorstwa Herrady z Landsbergu pt. Hortus deliciarum 
(Ogród rozkoszy), ukończonym ok. 1185 r., ukazują 
schematycznie przedstawione, dość masywne dwuzęb-
ne widełki o walcowatych rękojeściach, służące praw-
dopodobnie do przytrzymywania podczas krojenia 
i nakładania porcji mięsiwa i owoców (zob. Schulz 
2011, s. 231, Abb. 22; s. 233, Abb. 23). Z kolei z innego 
manuskryptu, XI-wiecznej kopii dzieła Hrabana Maura 
pt. De rerum naturis (O naturze rzeczy), przechowywa-
nej w archiwum biblioteki klasztornej na Monte Cassi-
no, pochodzi ilustracja, na której wyobrażono dwóch 
mężczyzn używających dwuzębnych widełek, wykona-
nych najpewniej ze złota albo brązu, bezpośrednio do 
spożywania pokarmu (Schulz 2011, s. 234, Abb. 24).

Źródła pisane powstałe w zbliżonym czasie wska-
zują jednak, że widelec, mimo iż we wczesnym średnio-
wieczu pojawiał się na zachodnioeuropejskich stołach, 
budził także sprzeciw części społeczeństwa, niezazna-
jomionej z tym novum, stanowiącym spuściznę kultury 
rzymskiej. Jako przykład może posłużyć Teodora, cór-

ka cesarza bizantyjskiego Konstantyna X Dukasa, która 
w 1075 r. poślubiła dożę weneckiego Domenico Selvo. 
Zasłynęła ona bowiem z umiłowania do przepychu 
i rozbudowanej etykiety, jaką po przeprowadzce do 
Wenecji próbowała zaszczepić również na dworze 
męża. Ze źródeł wiemy, że jadała za pomocą złotych 
widełek o dwóch zębach, co spotkało się z pogardą 
części współbiesiadników i potępieniem ze strony kle-
ru (Cabanès 1910, s. 248). Z podobnym zgorszeniem 
potraktowała widelec w XII w. Hildegarda, przeorysza 
klasztoru benedyktynek w Bingen i późniejsza święta, 
argumentując, że jedzenie potraw palcami jest bliższe 
ludzkiej natury (Rumm-Kreuter 1990, s. 235).

Niemniej jednak z późnego średniowiecza zacho-
wało się więcej świadectw wskazujących, że rola wi-
delca w kulturze stołu powoli wzrastała, co potwier-
dzają choćby zapisy testamentowe. Utensylia będące 
przedmiotem spadku były odlewane m.in. ze szlachet-
nych kruszców, jak np. srebrny widelec zapisany wraz 
z dziewięcioma łyżkami w testamencie lüneburskim 
pod rokiem 1475. Z kolei w jednym z brunszwickich 
dokumentów z 2. poł. XIV w. wzmiankowanych jest 
sześć widelców cynowych (Hasse 1979, s. 66). Z obsza-
ru dzisiejszych Włoch, z których zwyczaj posługiwa-
nia się widelcem przy stole został przetransponowany 
w późnym średniowieczu na tereny ościenne, pocho-
dzą także realistycznie oddane przedstawienia uczt ary-
stokratów i bogatych mieszczan. Egzemplifikacją jest 
Bankiet weselny Nastagia autorstwa Boticellego (1483), 
ukazujący gości weselnych wyposażonych w małe dwu-
zębne widelczyki (Malaguzzi 2006, s. 59). Niemal ana-
logicznie wygląda scena uczty Heroda wymalowana na 
tabernakulum w kolegiacie w Epoli (Toskania), gdzie 
każdy z biesiadników ma własną misę, nóż i widelec 
wykonany z tordowanego pręta (ryc. 263).

Z Polski w jej współczesnych granicach znane są 
autorowi dwa opublikowane zabytki o metryce śre-
dniowiecznej, określone jako widelce. Domniema-
ny, gdyż nietypowy egzemplarz, wykonany w całości 
z drewna, odkryto podczas ratowniczych badań w Lub-
sku i datowano na podstawie stratygrafii pomiędzy 2. 
poł. XIII a 1. poł. XIV stulecia (Garbacz 2002; 2007, 
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s. 71). Pierwotnie miał on dwie pary zębów o różnej 
długości, umieszczone jedna pod drugą. Inny, dwu-
zębny egzemplarz, odkuty z żelaza, został pozyskany 
podczas badań dworu rycerskiego w Słoszewie na zie-
mi chełmińskiej w nawarstwieniach poprzedzających 

spalenie założenia w 1414 r. (Łbik 1999; 2009). W te-
stamencie krakowskim widelec został wzmiankowany 
pod rokiem 1498, ale chodzi w tym przypadku o tzw. 
sztuciec półmiskowy, służący do wybierania i nakłada-
nia mięsa (Wachowski 2013, s. 88).

Ryc. 257. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przykłady noży półmiskowych ze zdobionymi głowniami: a – faza II; 
b – faza VI. Fot. J. Szajt

Fig. 257. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Examples of serving knives with decorated blades: a – phase II; 
b – phase VI. Phot. J. Szajt

Między kuchnią a stołem
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Ryc. 258. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Przykłady noży półmiskowych 

z ozdobnymi rękojeściami: a, b – faza V; 
c – faza VII; d – faza VI. Fot. J. Szajt

Fig. 258. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Examples of serving 

knives with decorative handles: 
a, b – phase V; c – phase VII; d – phase VI. 

Phot. J. Szajt
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Ryc. 259. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przykłady noży półmiskowych ze zdobionymi głowniami:
 a, b – faza III. Fot. J. Szajt 

Fig. 259. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Examples of serving knives with decorated blades:
 a, b – phase III. Phot. J. Szajt 

Ryc. 260. Ostatnia Wieczerza 
(detal), malarz anonimowy, 
Portugalia, ok. 1480, 
za: Antyki 1995

Fig. 260. The Last Supper (detail), 
anonymous painter, Portugal, 
ca. 1480, after: Antyki 1995
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Ryc. 261. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Łyżka zdobiona, faza VII. Fot. J. Szajt

Fig. 261. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Decorated spoon, phase VII. 
Phot. J. Szajt

Ryc. 262. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Widelec, faza VIII. Fot. J. Szajt

Fig. 262. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 

2010-2012. Fork, phase VIII. 
Phot. J. Szajt

Ryc. 263. Uczta Heroda (detal), 
Francesco i Raffaello Botticini, 
Włochy, 1484–1491. Fot. Selco

Fig. 263. The Feast of Herod 
(detail), Francesco and Raffaello 
Botticini, Italy, years 1484–1491. 

Phot. Selco
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Naczynia stołowe

Ze źródeł archeologicznych wynika, że drewno 
oraz glina stanowiły najpopularniejszy surowiec wy-
korzystywany do produkcji naczyń stołowych. Upo-
wszechnienie się wytwarzanej na miejscu zastawy 
szklanej miało na Śląsku miejsce w XIV w. (Biszkont 
2005), wyrobów z cyny i jej stopów natomiast – w na-
stępnym stuleciu (Szajt 2015).

Sosjerka

Na placu Nowy Targ odkryto zaledwie dwa naczy-
nia metalowe ze stopu cynowo-ołowianego. Miseczka 
ze względu na miniaturowe rozmiary została zaliczo-
na do zabawek (zob. rozdz. XVII.1 w tomie drugim), 
miseczka z nawarstwień VIII fazy osadniczej mogła 
natomiast pełnić funkcję sosjerki (ryc. 264). Zabytek 
ten, o płaskim dnie, rozwartych ku górze ściankach i 
rozchylonym na zewnątrz wylewie, ma średnicę 9 i wy-
sokość 2,3 cm. Prostota wykonania tego wyrobu i brak 
oznakowań w postaci puncy nie pozwalają niestety na 
precyzyjne określenie czasu jego powstania, mieszczą-
cego się według stratygrafii w końcówce średniowiecza 
i czasach nowożytnych. Sosjerka to naczynie napełnia-
ne sosem z przyprawami, w którym maczano przede 
wszystkim chleb. W dokumentach, m.in. testamentach 
niemieckich, cynowe sosjerki wzmiankowane są już 

w 2. poł. XIV w. (Hasse 1979, s. 81), w źródłach pisa-
nych z Wrocławia natomiast dopiero około połowy XV 
stulecia. W testamentach zapisano je tam w latach 1448 
i 1462 (Schultz 1871, nr 65, 67, 83), kilkakrotnie wystą-
piły też w spisach przedmiotów zastawionych u Żydów 
(Goliński 2006, s. 157, nr 103; s. 166, nr 207; s. 171, 
nr 277; s. 190, nr 474). We wspomnianych dokumen-
tach brak informacji o surowcu, choć można podejrze-
wać, że chodziło o naczynia cynowe, analogicznie do 
misek (Goliński 2006, s. 171, nr 280, s. 190, nr 474). 
O cenniejszych niż cyna metalach bowiem wspomina-
no, z kolei naczynia drewniane zasadniczo nie podlega-
ły zastawowi ze względu na niewielką wartość.

Mimo iż naczynia cynowe dość licznie pojawiają się 
w dokumentach, a także w XV-wiecznej ikonografii, to 
jednak stosunkowo niewiele odnajduje się ich w trakcie 
prac ziemnych, co związane jest z możliwością odzy-
skania łatwotopliwego surowca w przypadku uszko-
dzenia wykonanych z niego przedmiotów. Z Wrocławia 
znana jest bodaj tylko jedna misa cynowa z ok. 1. poł. 
XVI w., odnaleziona przed II wojną światową przy po-
głębianiu Odry. Zabytek ten, o średnicy 24,5 cm, został 
wykonany we Wrocławiu, o czym świadczą dwie punce 
przedstawiające literę W i popiersie św. Jana Ewangeli-
sty (Hintze 1926, s. 60, nr 210). Cynową sosjerkę o zdo-
bionym kołnierzu odkryto za to w Lędyczku w pobliżu 
dawnego zamku krzyżackiego (Ciasnocha, Wachowski 
2007, s. 274, ryc. 2).

Ryc. 264. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Cynowa sosjerka, faza VIII. Fot. J. Szajt

Fig. 264. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Tin sauce-boat, phase VIII. Phot. J. Szajt
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Naczynia drewniane

Obok popularnych misek klepkowych, używanych 
także bezpośrednio do spożywania płynów, na placu 
Nowy Targ odkryto również relikty 8 toczonych pu-
charków. Były to wyroby niewielkie, gdyż ich fragmen-
ty sugerują, że pierwotna wysokość wyeksplorowanych 
zabytków nie przekraczała 12 cm. Zachowane niemal 
kompletnie pucharki pochodzące z fazy II mają okrągłe 
stopki i krótkie, zwężające się w stronę czaszy trzonki nó-
żek. Czasza pierwszego okazu jest smuklejsza i ma wy-
odrębnioną poprzez profilowanie krawędź wylewu (ryc. 
265), kształtem zbliżoną do innego pucharka, z fazy III 
(ryc. 267 b). W przypadku drugiego pucharka czasza jest 
z kolei szeroka i relatywnie płytka (ryc. 266), co stanowi 
rzadszą odmianę formalną na tle analizowanego mate-
riału, ponieważ analogiczną formę ma jeszcze tylko je-
den, zachowany we fragmencie zabytek. Poza opisanymi 
pucharami można wyróżnić egzemplarz z fazy VI, o ku-
listej czaszy osadzonej na niskiej stopce (ryc. 267 d), oraz 
dwa fragmenty czasz z faz III i V – o formie odwrotnie 
stożkowatej (ryc. 267 a) i cylindrycznej (ryc. 267 c). Pu-
charki odkryte na placu Nowy Targ zdobiono poprzez 
profilację ścianek, akcentującą poszczególne partie na-
czyń, dookolne linie ryte na czaszach, a także – w poje-
dynczym przypadku – prawdopodobnie ornament wy-
konany farbą, w postaci poziomych pasów (ryc. 267 c).

Toczone pucharki są odnajdowane w średniowiecz-
nych nawarstwieniach miejskich zdecydowanie rzadziej 
niż szerokootworowe naczynia toczone, co niektórzy 
badacze wiążą z bardziej skomplikowanym procesem 
produkcji tych często delikatnych i głębokich wyro-
bów, przekładającym się na ich wartość (Świętek 1999, 
s. 112). Puchary odznaczają się dużym zróżnicowaniem 
formalnym, choć stosowane na nich zdobnictwo ogra-
niczało się przeważnie do zabiegów wymienionych przy 
opisie materiałów z placu Nowy Targ (zob. np. Gühne 
1991, Abb. 12.5; Müller U. 1996, Taf. 12–14). Ciekawy-
mi wyjątkami są pucharek i kubek z Elbląga, ozdobione 
pierwotnie prawdopodobnie taśmami cynowymi, po 
których zachowały się przebarwienia (Nawrolska 2008, 
s. 515–516, Fig. 10).

Przydenne partie cylindrycznych naczyń toczo-
nych pozyskane w trakcie badań na placu Nowy Targ 
zostały zaliczone do puszek (zob. rozdz. V.4.a w tym 
tomie). Zabytki w tym typie odznaczają się niewielkimi 
rozmiarami oraz dość grubymi dnami w stosunku do 
cienkich ścianek. Wśród badaczy nie ma jednomyślno-
ści co do przeznaczenia takich fragmentarycznie zacho-
wanych wyrobów, mogących w praktyce pełnić funkcję 
zarówno puszek, jak i kubków (np. Wysocka 2001, 
s. 150, 152). Przyjmuje się, że puszki miały w przeci-
wieństwie do kubków wytoczone wręby na pokrywkę, 
ale takich pełnych egzemplarzy jest niewiele (Neuge-
bauer 1954, s. 186–187, Abb. 6); do rzadkości należą 
tym bardziej zachowane komplety złożone z puszki 
i pokrywki.

Na placu Nowy Targ odkryto także fragmenty spe-
cyficznych dzbanów toczonych (niem. Drechselkanne, 
Ringgriffkanne), pozyskanych z nawarstwień III, V i VI 
fazy osadniczej. Wchodziły one w skład najprawdopo-
dobniej pięciu różnych egzemplarzy, spośród których 
potencjalny wygląd najstarszego i najlepiej zachowane-
go z dzbanów udało się zrekonstruować (ryc. 268). Był 
to okaz o przybliżonej maksymalnej szerokości 21 i wy-
sokości 36 cm (łącznie z uchwytem), zdobiony rzędami 
dookolnych linii, analogicznie do płaszczy pozostałych 
dzbanów. Na podstawie stratygrafii można go datować 
na 1. poł. XIII w.

Dość liczne źródła ikonograficzne i zdecydowanie 
rzadsze publikowane znaleziska archeologiczne po-
zwalają powiązać omawiane naczynia z terenem dzi-
siejszych południowych i środkowych Niemiec. Zabyt-
ki te można podzielić na dwie odmiany. Do I zaliczają 
się dzbany z placu Nowy Targ, odznaczające się rurką, 
jajowatym kształtem i wytoczoną stopką. Na karcie 
Ewangeliarza kruszwickiego z 2. poł. XII w., powiązane-
go ze skryptorium frankońskim, zostały namalowane 
dwa dzbany o takiej formie (ryc. 269). Kolejny został 
przedstawiony w tzw. Psałterzu św. Elżbiety, powstałym 
najpewniej w Turyngii na początku XIII w. (ryc. 270; 
zob. też Knesebeck 2001). Dzbany odmiany II również 
są wyposażone w rurki, ale mają płaszcze walcowate, 
przechodzące w ścięte stożki, i pozbawione są stopek. 



391

Egzemplarze o takim wyglądzie są znane zarówno 
z zabytków sztuki, np. z witraża z kościoła św. Elżbiety 
w Marburgu z połowy XIII w. (Parello 2008) czy Ko-
deksu Manesse z 2. ćw. XIV w., jak i z materiałów wy-
kopaliskowych, m.in. z zamku Runneburg (Friedel 
2010, s. 216–217) oraz Konstancji (Müller U. 1996, Taf. 
15: 12, 16: 5). Znamienne, że wiele z tych zabytków 
związanych jest z Turyngią, a pośrednio także z osobą 
św. Elżbiety.

Toczone dzbany zaopatrzone w uchwyty służyły do 
przenoszenia i rozlewania płynów. Mniejsze pojemniki 
znajdowały miejsce na stole, większe mogły natomiast 
służyć jako naczynia gospodarcze i być wykorzystywa-

ne do transportu zawartości na dalsze odległości. Tym 
niemniej w Muzeum Sztuki w Thurgau w Szwajcarii 
eksponowany jest obraz ze sceną Ostatniej Wieczerzy 
(ok. 1500), na którym przedstawiono duży, co prawda 
cynowy dzban z okrągłym uchwytem (niem. Glocken-
kanne), ustawiony w bezpośrednim sąsiedztwie stołu 
(Mory 1972, Taf. X). Trudno orzec, czy wrocławskie za-
bytki są importami, czy może powstały na miejscu pod 
wpływem zachodnich wzorców lub zostały wytworzo-
ne przez rzemieślników osiadłych na Śląsku. Warto jed-
nak zaznaczyć, że poddany analizie surowcowej dzban 
z placu Nowy Targ został wytoczony z klonu, tak samo 
jak zabytek z Runneburga (zob. rozdz. V.6 w tym tomie).

Ryc. 265. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pucharek drewniany, faza II. Fot. J. Szajt

Fig. 265. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden beaker, phase II. Phot. J. Szajt
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Ryc. 266. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pucharek drewniany, faza II. Fot. J. Szajt

Fig. 266. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden beaker, phase II. Phot. J. Szajt

Ryc. 267. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pucharki drewniane: a, b – faza III; c – faza V; d – faza VI. Fot. J. Szajt

Fig. 267. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden beakers: a, b – phase III; c – phase V; d – phase VI. 
Phot. J. Szajt
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Ryc. 268. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Toczony dzban drewniany (rekonstrukcja), faza III. 
Rys. J. Szajt

Fig. 268. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Turned wooden jug (reconstruction), phase III. 
Drawing J. Szajt

Ryc. 269. Gody w Kanie Galilejskiej 
(detal), Ewangeliarz kruszwicki, 
Frankonia, ok. 1160–1170, 
za: Kultura 1985

Fig. 269. Wedding at Cana (detail),
Gospel Book of Kruszwica, Franconia, 
ca. 1160–1170, after: Kultura 1985
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Naczynia ceramiczne
Ceramiczne naczynia stołowe, w postaci puchar-

ków, czarek i dzbanów, zostały szerzej opisane w po-
przednim rozdziale (zob. rozdz. V.4.d w tym tomie). 
W tym miejscu warto skupić uwagę na bardziej elitarnych 
wyrobach wykonanych z gliny, do których zaliczają się 
głównie naczynia szkliwione i kamionkowe, wykorzy-
stywane również jako utensylia stołowe dzięki swoim 
walorom, zarówno estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Obecność najstarszej ceramiki szkliwionej od-
notowano na placu Nowy Targ w nawarstwieniach 
II fazy osadniczej. Są to nieliczne, przeważnie niewiel-
kie fragmenty pochodzące od tzw. naczyń miniaturo-
wych bądź zaliczone do przedmiotów niezidentyfi-
kowanych. Wydzielono tylko jeden fragment brzegu 
naczynia pucharowatego o średnicy 12 cm wykonane-
go w technologii wczesnośredniowiecznej i pokrytego 
częściowo pomarańczowym szkliwem (271 a). Początki 
rodzimej produkcji naczyń szkliwionych na Śląsku da-
tuje się obecnie na XI w. (Stoksik 2007, s. 18–19, tam 
literatura), m.in. na podstawie pokrytych szkliwem 
skorup charakterystycznych dla garncarstwa wczesno-
polskiego, w tym garnków z cylindryczną szyjką. Tego 
typu zabytki zostały pozyskane także w trakcie wcze-
śniejszych badań na placu Nowy Targ (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 1, s. 301–303).

Na okres protomiejski i miejski datowane są frag-
menty dzbanów niepozwalające na pełną rekonstruk-
cję form. Pojedynczy fragment taśmowatego ucha 
z fazy III, ozdobiony z obu stron rzędem ukośnych linii, 
został wykonany z jasnoszarej gliny schudzonej drob-
noziarnistym piaskiem i pokryty ciemnobrązowym 
szkliwem (ryc. 271 f). Analogiczny motyw zdobniczy 
wystąpił też na dwóch młodszych fragmentach uch 
z fazy V o zbliżonych cechach technologicznych, spo-
śród których jeden zdobi dodatkowo odciśnięte w re-
liefie wypukłym przedstawienie gwiazdy (ryc. 271 e, 
g). Do wyrobu karbowanego wylewu o średnicy 12 cm 
(faza III), pochodzącego z innego dzbana, użyto nato-
miast gliny o pomarańczowawym kolorze, z domiesz-
ką dużej ilości drobnoziarnistego piasku, wypalonej w 
atmosferze utleniającej. Brązowe szkliwo znajduje się 
tylko na zewnętrznej stronie jego czerepu (ryc. 272 c), 
w przeciwieństwie do wylewu kolejnego dzbana, z fazy 
VII, wykonanego z białoszarej gliny (ryc. 271 d). Star-
szy wylew kształtem nawiązuje do wczesnych dzbanów 
wypalanych w atmosferze redukcyjnej z tego samego 
czasu (ryc. 238 b). W okresie protomiejskim popularne 
było też zdobienie uch dzbanów rozmaitymi wzorami, 
przy czym część motywów nie wystąpiła w młodszym 
materiale (ryc. 220). Z III fazy osadniczej pochodzi 
również zabytek z wyobrażeniem ludzkiej twarzy, sta-

Ryc. 270. Styczeń (detal), Psałterz św. Elżbiety, 
Turyngia, ok. 1200–1217, za: http://www.hist-hh.

uni-bamberg.de, http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/
graphiken/kalender/Januar.gif [dostęp: 30.10.2015 r.]

Fig. 270. January (detail), St. Elizabeth’s Psalter, Thurin
gia, ca. 1200–1217 source: http://www.hist-hh.uni-
-bamberg.de, http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/
graphiken/kalender/Januar.gif, [access 30.10.2015]
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nowiący prawdopodobnie część wylewową dzbana. Jest 
to jak dotąd jedyny taki okaz z Wrocławia, wykonany 
z dwóch różnych rodzajów gliny, pokrytej z zewnątrz 
dwubarwnym szkliwem (ryc. 272 a). Do budowy kor-
pusu naczynia użyto gliny schudzonej dużą ilością do-
mieszki w postaci piasku o różnej grubości ziaren, któ-
ra w wyniku wypału dała jasnoszarą barwę przełamu. 
Z tego samego surowca uformowane zostały nos i usta, 
brodę i oczy natomiast doklejono z glinki w kolorze ce-
glastym. Kryte szkliwem naczynia antropomorficzne, 
formowane ręcznie bez użycia aplikacji nakładkowych, 
produkowane były w XIII w. w wielu rejonach Europy 
Zachodniej, m.in. we Francji, Niemczech, Niderlan-
dach i Anglii (zob. np. Hinton, Nelson 1980; Stephan 
2004, s. 293–294; Bernard 2012, s. 85). Mimo pewnych 
podobieństw formalnych zabytku wrocławskiego do 
dzbanów angielskich nie udało się znaleźć bliskiej dla 
niego analogii.

Do nawarstwień datowanych na fazę VI wtórnie 
dostał się fragment szkliwionego dzbana bądź garnka 
(ryc. 272 e), ozdobionego wykonaną za pomocą na-
kładki sceną Ukrzyżowania i majuskułowym napisem 
w języku łacińskim (HODIE – dziś). Naczynia ze zbli-
żonymi przedstawieniami o śląskiej proweniencji dato-
wane są na 2. poł. XVI – początek XVII w. i zaliczają się 
do wczesnonowożytnego nurtu ceramiki artystycznej. 
Kilka całych eksponatów posiadają w swoich zbiorach 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Muzeum w Nysie 
(zob. np. Strauß 1928, Taf. LXIX: 370–371; Szwed 1998, 
fot. 3; Sozańska 2000, s. 117; Szajt, Wachowski 2013, 
s. 215, ryc. 14).

W okresie protomiejskim wzrosło znaczenie także 
mniejszych naczyń szkliwionych, takich jak pucharki 
i czarki. Ze stłuczki ceramicznej udało się wydzielić 
charakterystyczne fragmenty wchodzące w skład co 
najmniej 4 pucharków. Reprezentatywnym przykła-
dem najliczniejszej grupy tych wyrobów jest zrekon-
struowany egzemplarz ze stopką, ozdobiony z zewnątrz 
motywami geometrycznymi odciśniętymi za pomo-
cą radełka (ryc. 273). Został on obustronnie pokryty 
szkliwem koloru oliwkowego, w przeciwieństwie do 
dwóch pozostałych pucharków w tym samym typie, o 

być może podobnym kształcie, szkliwionych na jasno-
brązowy kolor (ryc. 271 b, c). Również szkliwem o bar-
wie jasnobrązowej pokryto obustronnie czaszę innego 
egzemplarza, ozdobionego motywem rytych linii (ryc. 
272 d), a także fragment domniemanego pucharka z od-
ciśniętym przedstawieniem ptaka i rzędem krzyżyków 
wykonanych radełkiem (ryc. 272 g). Do czarek zaliczo-
no natomiast dwa okazy o analogicznej formie i zdob-
nictwie, ale szkliwione na różne kolory: zielony (zob. 
rozdz. V.4.d w tym tomie, ryc. 241 a) i ciemnobrązowy 
(ryc. 272 b). Omówione puchary i czarki wykonano ze 
starannie przygotowanej gliny, schudzonej niewielką 
ilością bardzo drobnoziarnistego piasku lub frakcją py-
lastą, a na części naczyń zachowały się ślady produk-
cyjne wskazujące na ich wykonanie z jednego kawał-
ka gliny techniką toczenia, jak np. na miniaturowym 
kubku, pokrytym jasnozielonym szkliwem (ryc. 272 h).

Od okresu protomiejskiego aż po najmłodszą fazę 
okresu miejskiego na placu Nowy Targ sporadycznie 
były użytkowane szkliwione naczynia o tzw. falistej 
stopce, będące najpewniej składowymi dzbanów i pu-
charów, nie sposób jednak zrekonstruować wyglądu 
tych naczyń na podstawie zachowanych wyłącznie czę-
ści przydennych. Przeanalizowane zabytki wykonano 
z żelazistej gliny schudzonej domieszką drobnego pia-
sku, która uzyskała w trakcie wypału pomarańczowy 
bądź czerwonawy kolor. Zewnętrzne czerepy pokryte 
są – bywa, że niestarannie – szkliwem o różnych odcie-
niach brązu, a na dnach widać ślady odcinania od tarczy 
koła (ryc. 272 f).

Spośród naczyń protokamionkowych i kamion-
kowych wyróżniono fragmenty pochodzące od nie-
wielkich dzbanków, pucharka, czarki i ewentualnie 
uchatych kubków (ryc. 274). W nadreńskim Siegburgu 
wykonano niski i pękaty dzbanek o największej wydę-
tości brzuśca usytuowanej około połowy jego wysoko-
ści, o dość grubym czerepie ze śladami pomarańczo-
wych przebarwień, datowany na fazę VI (ryc. 274 g). 
Analogiczny, zachowany w całości egzemplarz z fali-
stą stopką odnaleziony został – poza samym Siegbur-
giem – np. w niemieckim Höxter (König 2011, s. 130, 
Abb. 3). Prawdopodobnie w tym samym ośrodku wy-
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konano jeszcze niewielkie naczynie o zbliżonych do 
poprzednio opisanych okazów cechach technologicz-
nych, na którego czerepie występują analogiczne, po-
marańczowe przebarwienia. Problem stwarza jednak 
wczesna chronologia tego naczynka, datowanego na 
podstawie stratygrafii na III fazę osadniczą (ryc. 274i). 
Oba naczynia wytoczone zostały z jasnoszarej gliny, 
charakterystycznej dla warsztatów ulokowanych w do-

linie rzeki Sieg (Gaimster 1997, s. 164), ale także sak-
sońskiego Waldenburga, co stwarza pewne trudności 
dla określenia proweniencji niewielkich części naczyń 
odkrywanych choćby w Polsce (Gaimster 1997, s. 279; 
zob. też Romanowicz 2011). Z Siegburga albo Walden-
burga pochodzi również fragment dzbanka datowany 
na fazę VI (ryc. 274 c).

Ryc. 271. Wrocław, pl. Nowy Targ,
wykop 2010–2012. Naczynia szkli-

wione: a – faza II; 
b, c, f – faza III; e, g – faza V; 
d – faza VII. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 271. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Glazed potte-

ry: a – phase II; 
b, c, f – phase III; e, g – phase V; 

d– phase VII. 
Phot. and drawing J. Szajt
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Ryc. 272. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Naczynia szkliwione, a–d, g, h – faza III; e – faza VI (?); f – faza VIII. 
Rys., fot. J. Szajt

Fig. 272. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Glazed vessels: a-d, g, h – phase III; e – phase VI?; f – phase VIII. 
Phot. and drawing J. Szajtt
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Ośrodkom garncarskim w Nadrenii przypisać 
można też trzy naczynia o zachowanych falistych stop-
kach (ryc. 274 j-k, m). Mają one typowe dla tego re-
gionu, modelowane w sposób wypukły dna, szare lub 
ciemnoszare przełamy i angobowane na brązowy ko-
lor czerepy z widocznymi gdzieniegdzie czerwonawy-
mi przebarwieniami żelazowymi, kryte od zewnątrz 
szkliwem solnym (zob. Gaimster 1997, s. 224). Prze-
słanki technologiczno-formalne mogą wskazywać, że 
w Nadrenii powstał również protokamionkowy dzba-
nek z fazy V (ryc. 274 d), o brązowawym przełamie za-
wierającym widoczne kryształki niestopionego piasku 
i intensywnie czerwonawym czerepie (por. Rębkowski 
1995, s. 49–50).

Prawdopodobnie z południowej Dolnej Saksonii 
sprowadzono dwa dzbanki o szarych przełamach, po-
kryte obustronnie – choć niestarannie – ciemnobrązo-
wą angobą ziemną i od zewnątrz szkliwione (ryc. 274 
b, h; zob. też Kowalczyk 2014, s. 25). Wyklejony z pię-
ciu fragmentów, najlepiej zachowany z analizowanego 
zbioru kamionki egzemplarz przysadzistego dzbana 
ma płaskie dno z dookolnymi śladami odcinania. Jest 

to jedna z cech dystynktywnych produktów garncarni 
nie tylko dolnosaksońskich, ale też m.in. waldenbur-
skich (Gaimster 1997, s. 35; Schifer 2003, s. 20–21).

Z nowożytnych znalezisk na uwagę zasługuje frag-
ment brzuśca barwionego kobaltem, z wyciskanym or-
namentem oczkowym i ukośnymi kanelurami, wyko-
nanego w Trzebielu ok. 2. poł. XVII – 1. poł. XVIII w. 
(ryc. 274 a). Analogiczne pojemniki łużyckich warszta-
tów garncarskich odkryto ostatnio na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu (Mackiewicz 2012, s. 141, ryc. 5 f; 
por. Kowalczyk 2014, s. 40–42).

Reasumując – widoczny wzrost udziału ceramiki 
szkliwionej został stwierdzony w III fazie osadniczej, 
na którą przypadł dynamiczny rozwój osadnictwa na 
terenie późniejszego placu (zob. rozdz. III.2.c w tym 
tomie). Do rozpoznanych elementów zastawy stołowej 
z tego okresu zaliczają się szkliwione dzbany, czarki 
i pucharki, przy czym znaczna ich część ma specyficzne 
formy, których nie stwierdzono w materiale z młod-
szych faz. Przez całe średniowiecze procentowy udział 
ceramiki szkliwionej stopniowo rósł (zob. tab. V.4.d.1). 
Wyroby kamionkowe zaczynają pojawiać się na placu 

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 273. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puchar ceramiczny, faza III. Rys., fot. J. Szajt

Fig. 273. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Ceramic beaker, phase III. Phot. and drawing J. Szajt
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Nowy Targ w V, tj. najstarszej fazie okresu miejskiego, 
ale do końca średniowiecza są wykorzystywane w mar-
ginalnym stopniu i ograniczają się do pozbawionych 
bogatszej ornamentyki, niewielkich form, zdominowa-
nych przez dzbanki. Warto zauważyć, że w przeanali-
zowanym dotychczas materiale z placu Nowy Targ nie 
odnotowano ani łużyckiej kamionki tzw. grupy Falke-
go, ani morawskiej protokamionki loštickiej, odnaj-

dywanych wcześniej we Wrocławiu (np. Stephan 2004; 
Mackiewicz 2008). Dalszych, szczegółowych badań 
wymaga m.in. zagadnienie miejsc produkcji scharak-
teryzowanej pokrótce w niniejszym rozdziale kategorii 
ceramiki naczyniowej.

Jakub Szajt

Ryc. 274. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Naczynia protokamionkowe 
i kamionkowe: a, m – faza VIII; 
b, d, f, h – faza V; c, e, g, j–l – faza VI; 
i – faza III. Fot. J. Szajt

Fig. 274. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Proto-stoneware 
and stoneware: a, m – phase VIII; 
b, d, f, h – phase V; c, e, g, j – l – phase VI; 
i – phase III. Phot. J. Szajt
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V. Dom i jego wyposażenie

a. Wprowadzenie

Badania wykopaliskowe prowadzone na pla-
cu Nowy Targ we Wrocławiu dostarczyły ogromnej 
kolekcji późnośredniowiecznych noży żelaznych117, 
na ogół w dobrym stanie zachowania (z rdzeniem 
metalicznym). Pozwoliło to na przeprowadzenie ba-
dań metaloznawczych służących określeniu istnienia 
ewentualnych powiązań na poziomie surowcowo-
-technologicznym i funkcjonalnym. Przeanalizowano 
surowiec, zastosowane technologie wytwarzania noży 
w zakresie ustalenia ujednolicenia materiałowego oraz 
techniki produkcji dla egzemplarzy o różnej postaci 
morfologicznej. Osobnym aspektem badań metalo-
znawczych była próba ustalenia możliwej funkcji noży 
oraz jej powiązanie z technologią i surowcem. Przyj-
mujemy przy tym do wiadomości pogląd Przemysła-
wa Michalika (2007, s. 51), zgodnie z którym dla noży 
niezdobionych prawie niemożliwe jest dokonanie po-
działu funkcjonalnego bez uwzględnienia informacji 
dostarczanych przez źródła ikonograficzne. Podobnie 
rzecz relacjonuje Margrethe de Neergaard (2011), któ-
ra omawiając transformację funkcji i wyglądu noża 
w średniowieczu, chętnie wspomaga się ikonografią. 
Ryciny pokazują różne sytuacje stosowania noży pod-
czas rozmaitych czynności kuchennych (w tym także 
rzeźniczych) i posiłków, a także noże noszone przy pa-
sie. Duże podobieństwo noży prezentowanych w róż-
nych sytuacjach pozwala na przychylenie się ku tezie 
o wielości zastosowań jednego kształtu noża, jakkol-
wiek u schyłku średniowiecza (zdaniem de Neergaard 
od XIV w.) zauważalne jest pojawienie się noża stoło-
wego. Noże zdobione rozpoznawane są jako stołowe, 
zarówno przez Michalika, jak i przez de Neergaard. 
Jednak autorka ta określa kilka jasnych funkcji noży 

także dla niezdobionych londyńskich znalezisk, przy-
pisując egzemplarzom o smukłych ostrzach stosowa-
nie podczas przygotowywania i spożywania posiłku, 
egzemplarzom o długich, szerokich głowniach z rów-
noległymi końcami – krojenie i podawanie mięsa, 
a nożom z pojedynczym lub podwójnym ząbkiem – 
zastosowanie przy spożywaniu ryby. Jednak co ważne, 
de Neergaard i inni badacze zauważają, że specjalizacja 
noży pojawia się początkowo w rzemiosłach przetwa-
rzających drewno i skórę. Gerhard Holtmann (1993,
s. 541) wiąże nawet głownie noży niezdobionych z okre-
ślonymi funkcjami, zwłaszcza dla wyróżnionych przez 
niego typów IVe i IVf, które mają określony kształt za-
kończenia tylca (ryc. 275). Dalsza specjalizacja noży 
stołowych pojawia się dopiero w XV w. na zamkach, 
a w karczmach nadal korzysta się z najpotrzebniejszych 
naczyń, używając noży osobistych. Dlatego można 
wstępnie założyć, że w późnym średniowieczu nadal 
występują noże łączące wiele funkcji. Z tego powodu 
do badań wytypowane zostały egzemplarze najpewniej 
związane z użytkiem osobisto-domowym118. Repre-
zentacja noży o kilkunastocentymetrowych głowniach 
jest najliczniejsza, a kształt zachowanych egzemplarzy 
jest zwykle następujący: tylec prosty, przechodzący 
w ostro zakończony szpic119 ukierunkowany prosto 
albo łukowo.

Dodatkową kwestią jest jakość noży znakowanych. 
Na Nowym Targu znaleziono ich ponad 80120 i dlatego 
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117 Termin „żelazny” jest użyty w potocznym znaczeniu, 
stosowanym na potrzeby opracowań archeologicznych, i 
jest rozumiany jako wszelkie wyroby z żelaza i jego sto-
pów (głównie stali)..

118  Noże o wyraźnie bojowym charakterze zostały osobno 
opracowane metalograficznie w tekście autorstwa Le-
cha Marka, poświęconym militariom z placu Nowy Targ 
(zob. rozdz. VIII w tomie drugim).

119 Odnajdowane noże często są w nie najlepszym stanie 
zachowania i mają nieostre końce głowni (nierówno 
odłamane czy wręcz poszarpane), co może być konse-
kwencją zniszczeń podczas użytkowania lub depozycji. 
Intencjonalnie nieostre zakończenie głowni jest rzadziej 
występującym przypadkiem (J. Szajt i K. Wieczorek-Kań-
czura widzą w takich egzemplarzach noże do serwowania 
potraw, zob. rozdz. V.4.b w tym tomie).

120 Podstawą tego wyliczenia są wyniki badań Katarzyny
 Wieczorek-Kańczury.
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Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży

można było wybrać aż kilkanaście egzemplarzy do ba-
dań metalograficznych. Są to prawdopodobnie najlicz-
niej przebadane znakowane noże z jednego późnośre-
dniowiecznego stanowiska miejskiego z obecnych 
ziem polskich. Michalik (2007) wspomina o 12 takich 
zabytkach z Pucka, nie informując, czy były one bada-
ne metalograficznie.

b. Wyniki badań i dyskusja

O stopniu zaawansowania produkcji narzędzi, 
w tym także noży, w średniowiecznej Europie wiadomo 
relatywnie dużo. Prace Kolčina (1959), Pleinera (1962), 
Tylecote’a (1981) i Scotta (1991) są dobrze znane. Tak-
że w Polsce, w 2. poł. XX w., badano pod kątem meta-
lograficznym zabytki metalowe (np. Piaskowski 1957; 
1980). Jednak znaczna część współczesnych prac doty-
czy tylko niewielkiego zbioru noży lub nawet pojedyn-
czych znalezisk (Michalak 2011; Hošek 2006; Michalak 
et al. 2012). Dlatego niezbędne pozostają badania me-
talograficzne nowo odkrytych zabytków. Tym bardziej, 
że do typów noży przedstawionych przez Tylecote’a 
i cytowanych przez Barrenę i zespół (2008) dochodzą 
przykłady innych konstrukcji.

Najprostszym wariantem noża jest konstrukcja 
w całości żelazna, która jest elastyczna, ale ma sporą 
miękkość, co skutkuje szybkim tępieniem ostrza. Eg-
zemplarze takie zostały wykonane poprzez uformowa-
nie z surowca żelaznego i oprawienie. Nie znajduje się 
na nich śladów dodatkowej obróbki kowalskiej, podno-
szącej jakość narzędzia. Egzemplarze o takiej konstruk-

cji kojarzą się z wcześniejszymi zabytkami, ale także 
w późnym średniowieczu odnajduje się przykłady czy-
sto żelaznych noży. Podobnie jest we Wrocławiu, gdzie 
na placu Nowy Targ znaleziono nóż wykuty z czystego 
żelaza (nr inw. 4016/11, ryc. 276). Z jego ostrza oraz 
tylca pobrano próbki i przebadano je metalograficznie. 
Wyznaczona średnia twardość była zaskakująco niska 
i wynosiła niespełna 100 HV121 dla ostrza, podczas gdy 
zakres twardości dla całego noża wynosił 69–96 HV. 
Podczas obserwacji mikroskopowej wykonanej przed 
trawieniem próbki nitalem ustalono, że w przekroju 
poprzecznym występuje osnowa metaliczna z licznymi 
wtrąceniami niemetalicznymi. Co więcej, znaczna ilość 
tych wtrąceń w ostrzu i ich koliste kształty wskazują 
na brak zabiegów kowalskich, których efektem byłyby 
podłużne inkluzje zorientowane konsekwentnie w linii 
działań mechanicznych. W tylcu noża ilość wtrąceń 
niemetalicznych i ich rozmiary są jeszcze większe. Po 
trawieniu próbki nitalem uzyskano informacje o struk-
turze ferrytycznej, charakteryzującej się zróżnicowaną 
wielkością ziaren (ryc. 277). W ostrzu, którego formo-
wanie wymagało większej pracy kowala, struktura ma 
mniejsze ziarno, podczas gdy w tylcu ziarna są znacz-
nie większe (ryc. 278).

Innym przykładem noża o stosunkowo miękkiej 
konstrukcji jest egzemplarz o nr. inw. 571/10 (ryc. 279). 

Ryc. 275. Przykłady noży uznanych przez Holtmanna za stosowane podczas posiłku, za: Holtmann 1993, s. 169, 
rys. 86 (zmodyfikowany)

Fig. 275. Examples of knives Holtmann classified as used for meals, after: Holtmann 1993, p. 169, Fig. 86, (modified)

121 Badania mikrotwardości wykonano na twardościomierzu 
Zwick Roell HV10, stosując wgłębnik Vickersa i obcią-
żenie 500 g. Wycinki noży były zatopione w żywicy wią-
żącej na zimno, a następnie kilkuetapowo szlifowane 
i polerowane.
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Analiza metalograficzna przekroju poprzecznego po-
kazała, że narzędzie wykonano w całości z miękkiej 
stali, niepoddanej gwałtownemu hartowaniu. W sta-
nie nietrawionym w tylcu widoczne są owalne i lekko 
wydłużone inkluzje niemetaliczne oraz duże wtrącenia 
z fajalitem, będące pozostałościami po procesie wytopu 
(ryc. 280 a). W ostrzu widoczne są inkluzje znacznie 
bardziej wydłużone i zorientowane zgodnie z kierun-
kiem obróbki kowalskiej (ryc. 280 b). Po trawieniu 
noża nitalem uzyskano obraz strukturalny ukazujący 
budowę noża (ryc. 281). Egzemplarz ten został wyko-
nany z surowca o strukturze ferrytyczno-perlitycznej 
(miękkiej stali), której nie poddano specjalnym ope-
racjom technologicznym (np. hartowaniu w wodzie). 
W efekcie uzyskano narzędzie o stosunkowo niskiej 
twardości, z zakresu 170–210 HV (tylec) oraz 100– 110 
HV (ostrze). Nóż taki z całą pewnością nie był kruchy, 
ale jego ostrze na pewno szybko zużywało się, wymaga-
jąc ponownego ostrzenia. To może wyjaśniać większe 
zniszczenie tej części głowni.

Kolejnym przykładem noża miękkiego, wykonane-
go jednak z połączenia żelaza i stali, jest jeden z zabyt-
ków z zestawu oznaczonego nr. inw. 1240/11, określany 
na potrzeby opracowania numerem 1 (zdjęcie zestawu 
przedstawia ryc. 282). Analiza mikroskopowa przekro-
ju poprzecznego wykonana przed trawieniem próbki 
pokazała nieznaczną ilość dużych wtrąceń niemetalicz-
nych o rozbudowanym kształcie, występujących przede 
wszystkim w tylcu. Inkluzje są zbudowane z tlenków 
i krzemianów głównie żelaza (wustytu i fajalitu), co po-
kazuje ryc. 283 a. W ostrzu inkluzji jest znacznie mniej, 
ale także mają nieregularny kształt. Obecność takich 
wtrąceń jest charakterystyczna dla średniowiecznych 
zabytków żelaznych (Moník, Šlézar 2012). Po trawie-
niu próbki noża ustalono natomiast, że do produkcji 
przedmiotu użyto dwu różnych surowców: żelaza i sta-
li. Tylec głowni jest zbudowany z dużych ziaren ferrytu 
(niemalże czystego żelaza), podczas gdy w ostrzu znaj-
duje się miękka stal o strukturze ferrytyczno-perlitycz-
nej (ryc. 284). Z taką budową noża zgodne są wyniki 
wyznaczonej mikrotwardości dla rejonu tylca, wyno-
szące średnio 87 HV (co odpowiada twardości czyste-

go żelaza) oraz 162 HV w rejonie ostrza, zgodne z po-
miarami dla historycznej stali ferrytyczno-perlitycznej 
(Scott 1991, załącznik C).

Następnym przykładem takiej samej konstrukcji 
(żelazo i miękka stal) jest zabytek oznaczony nr. inw. 
3464/11 (ryc. 285). W stanie nietrawionym w ostrzu 
widoczne są nieliczne inkluzje niemetaliczne, są one 
podłużne i bardzo małe. Jednak w tylcu znów stwier-
dza się obecność wtrąceń o nieregularnym kształcie, 
zawierających żużelki i krzemiany. Obraz poprzeczne-
go przekroju głowni w takim stanie przedstawia ryc. 
286. Wytrawienie próbki noża roztworem nitalu (4%) 
pokazuje natomiast, z jakich materiałów został on wy-
tworzony. W części tylca zlokalizowana jest struktura 
o dużym ziarnie: ferryt z widocznym na granicy zia-
ren cementytem. Wielkość ziaren ferrytu jest znaczna 
i mieści się w zakresie 25–135 μm tuż przy powierzchni 
oraz w przedziale 15–105 μm w głębszych rejonach tyl-
ca. Kierując się dalej w kierunku ostrza, można ziden-
tyfikować obszar o strukturze mieszanej, połączenie 
dwu materiałów o różnej strukturze. Charakterystycz-
na jest tu linia zgrzewu, ukośnie biegnąca, co gwaran-
tuje większą trwałość połączenia. W ostrzu obserwuje 
się strukturę bardzo drobnoziarnistą, zidentyfikowaną 
jako struktura perlityczno-ferrytyczna (występująca 
w miękkich stalach). Na ryc. 287 pokazane są trzy ob-
razy struktur występujących w badanym nożu. Wyzna-
czona mikrotwardość w rejonie tylca wyniosła śred-
nio 170 HV, w rejonie zgrzewu była wyższa (186 HV), 
a w ostrzu wyniosła najwięcej: 209 HV.

Dodatkowo badaniom metalograficznym podda-
no trzpień tego noża, ukształtowany w kolec. Analiza 
mikroskopowa przed trawieniem i po nim pokazała 
istnienie niewielkiej ilości podłużnych inkluzji oraz 
drobnoziarnistą strukturę ferrytyczno-perlityczną, 
zawierającą ok. 15% perlitu (ryc. 288). Wyznaczo-
na mikrotwardość wyniosła 171 HV. Wskazuje to na 
konsekwentne minimum operacji technologicznych 
koniecznych do uzyskania kompletnego narzędzia, 
używanego raczej w domowych warunkach niż jako 
narzędzie rzemieślnika.

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 276. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie noża nr inw. 4016/11 (js. 22, ar 22, ćw. B). Na zdjęciu widoczna 
jest punca w kształcie sześcioramiennej gwiazdy (otoczona białym okręgiem). Fot. B. Miazga 

Fig. 276. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 4016/11 (stratigraphic unit 22, are 22, quarter B). 
The picture presents a punch in the shape of a six-pointed star surrounded with a white circle. Phot. B. Miazga 

Ryc. 277. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zróżnicowanie wielkości ziaren w rejonie tylca (a) oraz ostrza (b) 
dla noża nr inw. 4016/11. Fot. B. Miazga

Fig. 277. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 4016/11. Differentiation of grain sizes 
in the back (a) and in the edge area (b). Phot. B. Miazga

Ryc. 278. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura ferrytyczna noża nr inw. 4016/11 o dużym ziarnie, umiejsco-
wionym w tylcu (a), na ostrzu widoczne są mniejsze ziarna (b). Po trawieniu nitalem 4%, pow. 1000 ×. Fot. B. Miazga

Fig. 278. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 4016/11. Coarse-grained ferritic structure located 
within the back of a knife, inv. no. 4016/11 (a), finer grains visible on the edge (b). After etching with 4% nital, 

1000 × magnification. Phot. B. Miazga
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Ryc. 279. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie noża nr inw. 571/10 (z doczyszczania profilu, ar 31, 41). 
Fot. B. Miazga

Fig. 279. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 571/10 (recorded within trench wall between ares 
31 and 41). Phot. B. Miazga

Ryc. 280. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża, nr inw. 571/10,
 w stanie nietrawionym dla tylca (a) oraz ostrza (b) z widocznymi wtrąceniami niemetalicznymi o zróżnicowanej budowie. 

Fot. B. Miazga

Fig. 280. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of an unetched knife, inv. no. 
571/10, back (a) and blade (b) with visible non-metallic inclusions of varying morphology. Phot. B. Miazga

Ryc. 281. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża, nr inw. 571/10,
 po trawieniu nitalem 4% dla tylca (a) oraz ostrza (b) z widoczną strukturą ferrytyczną i perlityczną. Fot. B. Miazga

Fig. 281. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of a knife etched with 4% nital; 
back, inv. no. 571/10, (a) and blade (b) with visible ferritic and pearlitic structure. Phot. B. Miazga
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Ryc. 282. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie zestawu noży o  nr inw. 1240/11 (js. 22, ar 83, ćw. B). 
Fot. B. Miazga

Fig. 282. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Set of knives,  inv. no. 1240/11 (stratigraphic unit 22, are 83, 
quarter B). Phot. B. Miazga

Ryc. 283. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża z zestawu 
nr inw. 1240/11 w stanie nietrawionym dla tylca (a) oraz ostrza (b) z widocznymi wtrąceniami niemetalicznymi o zróżnico-

wanej budowie. Wtrącenia w tylcu zbudowane są z pozostałości tlenków (jasnoszare miejsca) oraz krzemianów (ciemnoszare 
obszary). Fot. B. Miazga

Fig. 283. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of an unetched knife ,
inv. no. 1240/11, inv. no. 1240/11; back (a) and blade (b) with visible non-metallic inclusions of varying morphology. Inclusions 

in the back consist of oxides (light grey spots) and silicates (dark grey areas). Phot. B. Miazga

Ryc. 284. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża z zestawu 
nr inw. 1240/11 po trawieniu nitalem 4% dla tylca z widoczną strukturą ferrytyczną (a) oraz dla ostrza, zawierającego ferryt 

i perlit (b). Fot. B. Miazga

Fig. 284. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of a knife, inv. no. 1240/11, 
etched with a 4% nital; back with visible ferritic structure (a) and blade, including ferrite and pearlite (b). Phot. B. Miazga
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Ryc. 285. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża z trzpieniem (kolec) nr inw. 3464/11 (js. 72, ar 43, 
ćw. A). Fot. B. Miazga

Fig. 285. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade with a tang (spike), inv. no. 3464/11 (stratigraphic 
unit 72, are 43, quarter A). Phot. B. Miazga

Ryc. 286. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża nr inw. 3464/11 
w stanie nietrawionym dla tylca (a) oraz ostrza (b) z widocznymi licznymi wtrąceniami niemetalicznymi w tylcu. 

Większe wtrącenia są zbudowane z pozostałości tlenków oraz krzemianów. Fot. B. Miazga

Fig. 286. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of an unetched knife inv. no. 
3464/11; back (a) and blade (b); visible numerous non-metallic inclusions in the back. Larger inclusions consist of oxide and 

silicate remains. Phot. B. Miazga

Ryc. 287. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża nr inw. 3464/11 
po trawieniu nitalem 4% tylca strukturze ferrytycznej (a), miejsca łączenia z widoczną strukturą mieszaną (b) oraz ostrza, 

zawierającego perlit i ferryt (c). Fot. B. Miazga

Fig. 287. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of a knife, inv. no. 3464/11, 
etched with 4% nital; ferritic structure in the back area (a), combined structure in the joint area (b), edge containing pearlite 

and ferrite (c). Phot. B. Miazga
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Kolejny stalowy nóż o niewysokiej twardości to eg-
zemplarz ze zbioru 5 zabytków (w tym 4 noży) o nr. 
inw. 2819/11, jako jedyny zawierający puncę i oznaczo-
ny do badań jako B (ryc. 289). W stanie nietrawionym 
w przekroju poprzecznym noża rozpoznane zostały 
bardzo liczne, drobne wtrącenia niemetaliczne, ukła-
dające się w linie zorientowane w kierunku od tylca 
i zbiegające się w rejonie ostrza (ryc. 290). Po trawie-
niu zidentyfikowano w przekroju noża pionowo wy-
stępujące struktury ferrytu (rozciągające się od tylca 
do ostrza) oraz ferrytu z perlitem, widoczne głównie 
poza rejonem ostrza (w części centralnej przekroju 
i w tylcu), co przedstawiono na ryc. 291. To pokazuje, 
że nóż wykonano, skuwając różne materiały, a dopiero 
potem nadano mu ostateczny kształt. Koncepcja wyko-
nania okładzin ze stali ferrytyczno-perlitycznej zostaje 
odrzucona w powodu braku ciągłości tej struktury na 
obwodzie przekroju, a zwłaszcza w części ostrza. Wy-
znaczona dla tego noża mikrotwardość jest niska i wy-
nosi 94 HV w samym ostrzu, dla struktury ferrytu ze 
środkowej części zabytku jest jeszcze niższa (82 HV). 
Największą mikrotwardość odnotowano dla ferrytu 
z perlitem, gdzie wyniosła ona 112 HV.

Poza pionowymi pasmami o różnej strukturze 
w jednym nożu (nr inw. 7397/11) zidentyfikowano 

struktury warstwowe zorientowane skośnie. Zdjęcie 
tego zabytku przedstawiono na ryc. 292. Z noża pobra-
no wycinek, który zbadano mikroskopowo. W stanie 
nietrawionym w tylcu zaobserwowano bardzo liczne, 
drobne, o różnym kształcie inkluzje niemetaliczne. 
W ostrzu natomiast inkluzje są zdecydowanie więk-
sze i bardziej wydłużone, co jest dobrze widoczne na 
ryc. 293. Obecność znacznej ilości inkluzji pokazuje, 
że surowiec do produkcji narzędzia nie został dobrze 
oczyszczony z pozostałości po procesie wytopu. Wię-
cej szczegółów o budowie noża dostarczyły wyniki ob-
serwacji mikroskopowych po trawieniu. W ich wyni-
ku już przy niewielkim powiększeniu uzyskano obraz 
zróżnicowanej konstrukcyjnie głowni. Tylec stanowi 
jeden element noża, osobny stanowi ostrze, a w części 
środkowej znajduje się obszar wielopasmowy. Powięk-
szenie tych regionów wskazuje na zastosowanie do 
wykucia narzędzia wielu materiałów. W tylcu zaobser-
wowano strukturę o dużych ziarnach ferrytu, których 
wielkość tuż przy powierzchni wynosi nawet 100 μm. 
Nieco głębiej ich wielkość spada (do około kilkunastu 
μm) i pojawia się szczątkowo wytworzony perlit (ryc. 
294) nad zgrzewem. Przesuwając się poniżej zgrzewu, 
obserwujemy wielopasmową strukturę zbudowaną 
z niemalże czystego ferrytu oraz ferrytu z perlitem. 

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży

Ryc. 288. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy próbki trzpienia noża nr inw. 3464/11. 
Na zdjęciu struktury po trawieniu (po prawej) widoczny jest ferryt z niewielką ilością perlitu. Fot. B. Miazga

Fig. 288. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of a sample taken from knife tang, 
inv. no. 3464/11. Picture on the right shows sample structure after etching with 4% nital with visible ferrite 

and a small amount of pearlite. Phot. B. Miazga
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W ostrzu zaznacza się niewielka ilość perlitu. Mi-
krotwardości są następujące: w tylcu średnio 174 HV, 
w ostrzu 158 HV, struktura pasmowa natomiast jest 
najtwardsza i ma twardość mieszczącą się w zakresie 
221–289 HV.

Kolejną możliwością przy wytwarzaniu noża 
o stalowym ostrzu jest wykorzystanie nakładki ze sta-
li perlitycznej, której twardość może oscylować nawet 
wokół 300 HV. Uzyskuje się wówczas nawet dwukrot-
ną różnicę twardości tylca i ostrza. Przykładem takiej 
konstrukcji jest nóż z puncą o nr. inw. 2907/11 (ryc. 
295). Już analiza obrazu przed trawieniem (ryc. 296) 
pokazuje, że surowiec jest nieoczyszczony i zawiera 
znaczną ilość dużych wtrąceń niemetalicznych (den-
drytów fajalitu) w tylcu, a inkluzje w ostrzu są zdecydo-
wanie mniejsze i ułożone osiowo. Po trawieniu próbki 
noża uzyskano obraz strukturalny, na którym można 
dostrzec regiony o różnej budowie mikrokrystalicznej 
(ryc. 297). W tylcu najpowszechniejsza jest widmowa 
struktura ferrytu o zróżnicowanym ziarnie, a w strefie 
skuwania widoczny jest obraz struktur przejściowych: 
ferrytu, ferrytu Widmastattena i perlitu. W ostrzu na-
tomiast można dostrzec zwarty perlit z widocznym 
miejscami ferrytem. Wyznaczona średnia twardość 
w tylcu wyniosła 165 HV (zakres wartości był znaczny: 
146–197 HV dla ferrytu widmowego), a w ostrzu 286 
HV, co odpowiada perlitowi.

Poza połączeniami żelaza i miękkiej stali ferry-
tyczno-perlitycznej wśród badanych noży liczniejsze 
są połączenia materiałów jeszcze bardziej zróżnico-
wanych pod względem twardości. Takim połączeniem 
najbardziej „radykalnym” jest skucie miękkiego żelaza 
ze stalą o strukturze bardzo drobnoziarnistej (mar-
tenzytycznej lub bainitycznej). Przykładem zabytku 
o takiej strukturze jest egzemplarz wstępnie określony 
jako stołowy nóż do ryb (nr inw. 10403/11, ryc. 298). 
Struktura krystaliczna po trawieniu jest dwoista: w tyl-
cu znajdują się duże ziarna ferrytu z cementytem na 
granicy ziaren, zmieszane ze znaczną ilością inkluzji 
niemetalicznych (ryc. 299).Wskazuje to na zastoso-
wanie surowca żelaznego do odkucia tej części głowni. 
Ostrze natomiast jest zupełnie inne: inkluzje mają po-

dłużny kształt i są znacznie mniejsze. Trawienie próbki 
nitalem odsłoniło bardzo drobnoziarnistą strukturę 
(ryc. 300). Drobnoziarnista, iglasta struktura okaza-
ła się martenzytem o znacznej twardości, wynoszącej 
średnio 540 HV. W tylcu twardość jest zdecydowanie 
niższa i oscyluje na poziomie 186 HV (rozrzut wyni-
ków jest duży w zależności od wielkości ziaren ferrytu 
– 87–259 HV).

Podobną budowę przedstawia zabytek o nr. inw. 
9347/11, przedstawiony na ryc. 301. W stanie nietra-
wionym w tylcu są widoczne drobne inkluzje nieme-
taliczne o nieregularnym kształcie, zbudowane z żużli 
i krzemianów (ryc. 302). W ostrzu wtrącenia są po-
dłużne i znacznie mniejsze. Struktura krystaliczna 
uzyskana dla przekroju noża (ryc. 303) pokazuje, że 
został on skuty z żelaza (bardzo duże ziarna ferrytu, 
o wielkości nawet 300 μm) ze stalą (drobnoziarnista 
struktura martenzytyczna z wydzieleniami ferrytu). 
Wokół zgrzewu jest natomiast mniejsze ziarno ferry-
tu, co jest efektem skuwania, podczas którego kowal 
„rozbił” ziarna na mniejsze. Uzyskane wyniki badań 
twardości pokazują znaczną różnicę wartości w tylcu 
(151 HV) i ostrzu (403 HV), co wskazuje na wykucie 
noża z żelaza i stali martenzytycznej, hartowanej i od-
puszczonej w celu zmniejszenia kruchości.

Następny badany egzemplarz, nóż o nr. inw. 
1971/11, ma inny kształt głowni: prosty tylec i ostrze, 
szpiczaste zakończenie oraz strudzinę (ryc. 304). 
Jednak pomimo tych różnic makroskopowych nóż 
technologicznie jest podobny do omówionego wyżej 
zabytku. W stanie nietrawionym w tylcu występują 
liczne inkluzje, podczas gdy w ostrzu jest ich znacz-
nie mniej, ale widać zmiany korozyjne (ryc. 305). Po 
trawieniu można rozpoznać, że nóż wykonano z połą-
czenia dwumateriałowego: żelaza i stali martenzytycz-
nej (ryc. 306). W tylcu najpopularniejsza jest struktura 
ferrytyczna o dużym ziarnie i wydzieleniach cementy-
tu na granicy i wewnątrz ziaren. W ostrzu natomiast 
znów znajduje się drobnoiglasty martenzyt. Różnica 
twardości wyznaczona dla obu części konstrukcyjnych 
głowni jest znaczna, ponadtrzykrotna: w tylcu wynosi 
171 HV, a w ostrzu średnio 552 HV.

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 289. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie zbioru noży nr inw. 2819/11 (js. 19, ar 23, ćw. C). Fot. B. Miazga

Fig. 289. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Assemblage of knives, inv. no. 2819/11 (stratigraphic unit 19, 
are 23, quarter C). Phot. B. Miazga

Ryc. 290. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża nr. inw. 2819/11 
w stanie nietrawionym dla tylca (a), części środkowej (b) oraz ostrza (c) z widocznymi licznymi wtrąceniami niemetalicznymi. 

Fot. B. Miazga 

Fig. 290. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of an unetched knife, inv. no. 
2819/11, in the back area (a), in central part (b) and in the edge (c); numerous non-metallic inclusions. Phot. B. Miazga 

Ryc. 291. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego noża nr. inw. 2819/11 po 
trawieniu nitalem 4% tylca (a) i środkowej części (b) o mieszanej strukturze ferrytycznej i ferrytyczno-perlitycznej oraz ostrza, 

zawierającego duże ziarna ferrytu (c). Fot. B. Miazga

Fig. 291. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of cross-section of a knife, inv. no. 2819/11, 
after etching with 4% nital in the back area (a) and in central part (b) with combined ferritic and ferritic-pearlitic structure; 

edge containing large grains of ferrite (c). Phot. B. Miazga
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Ryc. 292. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zachowany fragment 
głowni noża z trzpieniem nr inw. 7397/11. Fot. B. Miazga

Fig. 292. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Preserved 
fragment of knife blade with a tang, inv. no. 7397/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 293. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Stan przed trawieniem w obszarze 
tylca (a) oraz ostrza (b) noża nr inw. 7397/11. 
Fot. B. Miazga

Fig. 293. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 7397/11, 
before etching; back (a) and edge (b) area. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 294. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Obraz mikroskopowy przekroju 
poprzecznego noża po trawieniu. Widoczne 

różne struktury w różnych rejonach noża poka-
zują wielomateriałową kompozycję głowni noża 

nr inw. 7397/11. Fot. B. Miazga

Fig. 294. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Knife, inv. no. 7397/11. 

Microscopic view of knife’s cross-section after 
etching. Varied structures in different parts of 

the blade show its multi-material composition. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 295. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puncowana głownia noża nr inw. 2907/11. Fot. B. Miazga

Fig. 295. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 2907/11. Blade with punch-marks. Phot. B. Miazga

Ryc. 296. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy rejonu tylca (a) oraz ostrza (b) noża 
nr inw. 2907/11. Widoczne znacznych rozmiarów inkluzje w tylcu i zdecydowanie mniejsze wtrącenia niemetaliczne w ostrzu.

 Fot. B. Miazga

Fig. 296. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, 
inv. no. 2907/11. Microscopic view of the back (a) and the edge area (b). Large inclusions in the back visible and much smaller 

non-metallic inclusions in the edge. Phot. B. Miazga

Ryc. 297. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zróżnicowana struktura noża nr inw. 2907/11 po trawieniu: a – tylec;
 b – obszar łączenia; c – ostrze. Fot. B. Miazga

Fig. 297. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 2907/11. Varied structure after etching: a – back; 
b – weld; c – edge. Phot. B. Miazga
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Ryc. 298. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża nr inw. 10403/11. Fot. B. Miazga

Fig. 298. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 10403/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 299. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy tylca noża nr inw. 10403/11 przed trawieniem (a) 
i po trawieniu (b). Widoczne wtrącenia niemetaliczne o znacznych rozmiarach oraz zróżnicowane wielkością ziarna ferrytu. 

Fot. B. Miazga

Fig. 299. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of knife’s back inv. no. 10403/11 before 
(a) and after (b) etching. Large non-metallic inclusions and ferrite grains of various sizes visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 300. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy ostrza noża nr inw. 10403/11 przed trawieniem (a) 
i po trawieniu (b). Widoczne podłużne wtrącenia niemetaliczne i drobnoiglasta struktura martenzytu. Fot. B. Miazga

Fig. 300. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 10403/11. Microscopic view of knife’s edge 
before (a) and after (b) etching. Oblong non-metallic inclusions and fine, needle-like martensitic structure visible. 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 301. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy głowni noża nr inw. 9347/11. Fot. B. Miazga

Fig. 301. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 9347/11. Macroscopic view. Phot. B. Miazga

Ryc. 302. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tylec (a), miejsce łączenia (b) oraz ostrze (c) noża nr inw. 9347/11 przed 
trawieniem. Widoczna osnowa metaliczna z wtrąceniami niemetalicznymi, linie inkluzji w części b wskazują rejon łączenia 

tylca i ostrza. Fot. B. Miazga

Fig. 302. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 9347/11. Knife’s back (a), weld (b) and edge 
(c) before etching. Metal matrix with non-metallic inclusions visible; inclusion lines in part b show the weld between the back 

and edge. Phot. B. Miazga

Ryc. 303. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Budowa noża nr inw. 9347/11 po trawieniu nitalem. Widoczna odmienna 
budowa krystaliczna w tylcu i ostrzu noża. Fot. B. Miazga

Fig. 303. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no 9347/11. Morphology after etching with nital. 
Different crystal structures in the back and edge visible. Phot. B. Miazga
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Ryc. 304. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownia noża nr inw. 1971/11 z widoczną strudziną. Fot. B. Miazga

Fig. 304. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 1971/11, with visible fuller. Phot. B. Miazga

Ryc. 306. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Budowa głowni noża nr inw. 1971/11 widoczna po trawieniu: a – tylec 
o dużym ziarnie ferrytu i cementytu; b – drobnoziarniste ostrze (martenzyt). Fot. B. Miazga

Fig. 306. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 1971/11. Blade morphology visible after etching: 
a – back with large ferrite and cementite grains; b – fine-grained edge (martensite). Phot. B. Miazga

Ryc. 305. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy próbki noża nr inw. 1971/11 przed trawieniem: 
a – tylec; b – ostrze. Widoczne są zmiany korozyjne tuż przy powierzchni zewnętrznej noża. Fot. B. Miazga

Fig. 305 Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 1971/11. Sample before etching: a – back; 
b – edge. Visible traces of corrosion close to the surface. Phot. B. Miazga



415

Ciekawym technologicznie przypadkiem jest nóż 
z puncą o nr. inw. 5326/11 (ryc. 307), który został skuty 
z żelaza i stali. Jednak żelazny tylec nie jest jednorodny, 
co można wstępnie diagnozować już przed trawieniem 
próbki na podstawie linii inkluzji. Po działaniu nitalem 
można natomiast zidentyfikować materiały, z jakich 
został wykonany dwuwarstwowy tylec. Do jego odku-
cia użyto żelaza o różnych strukturach: w jednej części 
jest struktura ferrytu o bardzo dużym ziarnie (ponad 
100 μm), podczas gdy za widoczną linią wtrąceń nie-
metalicznych ziarna ferrytu są wyraźnie mniejsze (ryc. 
308). Ich rozmiar mieści się w granicach 10–50 μm. 
Analiza tych obrazów wskazuje na działanie mecha-
niczne na powierzchni surowca przed jego skuciem 
w tylec. Na ryc. 308 widoczny jest także ukośny zgrzew 
tylca z ostrzem i bardzo drobnoziarnista struktura kra-
wędzi tnącej. Powiększenie tego obrazu pokazuje, że za 
strukturą ostrza kryje się martenzyt z troostytem (ryc. 
309). Obliczona średnia twardość dla tych struktur 
jest następująca: 185 HV dla dużych ziaren ferrytu w 
tylcu, 243 HV dla mniejszych ziaren na grzbiecie oraz 
548 HV dla twardego ostrza.

Kolejny przykład noża o pasmowej budowie tyl-
ca zinwentaryzowano pod nr. inw. 5581/11 (ryc. 310). 
Nóż ten w tylcu zawiera dwojaką strukturę ferrytyczną, 
zorientowaną nieco ukośnie (ryc. 311). Obok ziaren 
o bardzo dużym rozmiarze, stanowiących większą część 
przekroju, znajdują się tam pasma ferrytu o wielokrot-
nie mniejszych ziarnach, co przedstawiono na ryc. 312. 
Widoczny na ryc. 313 obraz dowodzi, że w ostrzu znaj-
duje się stal martenzytyczna, mocno odpuszczona. Jej 
twardość wyniosła 329 HV, podczas gdy twardość tylca 
mieści się w zakresie 180–210 HV dla dużych i małych 
ziaren ferrytu.

Następne badane noże mają bardziej zmodyfiko-
waną budowę materiałową. Tylce nie są zbudowane 
jedynie z niemalże czystego ferrytu; miejscami pojawia 
się niewielka ilość perlitu, tworząca często pasma wy-
stępujące naprzemiennie z warstwami ferrytu o dużym 
ziarnie. Pierwszym przykładem takiego artefaktu jest 
nóż o nr. inw. 2190/11 (ryc. 314), który ma tylec zbu-
dowany przeważnie z dużych ziaren ferrytu (czasem 

nawet 100-μmetrowych), ale tuż obok nich występują 
także mniejsze ziarna i towarzysząca im niewielka ilość 
perlitu (stal niestopowa). Na ryc. 315 widoczny jest 
obraz tych struktur. Twardość wyznaczona dla tylca 
wynosi 117 HV dla czystego ferrytu oraz 193 HV dla 
struktur ferrytyczno-perlitycznych (zlokalizowanych 
tuż przy powierzchni oraz ponad zgrzewem z ostrzem). 
Połączenie ostrza i tylca jest dobrze widoczne na ryc. 
316, a powiększenie obrazu ostrza pokazuje, że jest 
ono zbudowane ze stali martenzytycznej, odpuszczonej 
intencjonalnie w celu zniwelowania znacznej krucho-
ści (ryc. 317). Wyznaczona średnia twardości wynosi 
396 HV i jest zgodna z wartościami dla odpuszczonego 
martenzytu.

Jeszcze ciekawszą budowę tylca ma nóż oznaczony 
nr. inw. 7267/11 (ryc. 318), o prostym tylcu i tępo za-
kończonej głowni. Jego budowa, odsłonięta w trakcie 
trawienia, pokazała wielowarstwowość tylca, w którym 
można zauważyć aż cztery pasma: trzy są ferrytyczne, 
o dość znacznej różnicy w wielkości ziaren, a czwarta 
warstwa jest drobnoiglasta (ryc. 319). Pasma ferrytu 
mają ziarna największe, w rozmiarze 100–400 µm (ryc. 
320 a), w innym obszarze pojawiają się mniejsze ziarna 
ferrytu (20–80 µm), z drobnymi wydzieleniem perlitu 
(ryc. 320 b). Następny rejon tylca ma ziarna jeszcze 
drobniejsze (5–50 µm) i strukturę ferrytu, obok której 
występuje więcej perlitu (ryc. 320 c). Najmniejsze ziar-
na występują w czwartym obszarze tylca i zostały utwo-
rzone z drobnoiglastego odpuszczonego martenzytu, 
co przedstawia ryc. 320 d. Ostrze natomiast jest zde-
cydowanie bardziej jednorodne, zbudowane jedynie 
z czystego martenzytu, którego strukturę przedstawia 
ryc. 321. Badania twardości przeprowadzone dla tylca 
wykazały, że w strukturze ferrytycznej zakres twardo-
ści mieści się w przedziale 126–199 HV (obszary I–III) 
oraz 233 HV (obszar IV). W ostrzu wartość ta wyniosła 
średnio 292 HV, co wskazuje na mocno odpuszczony 
martenzyt z wydzieleniami ferrytu.

Zabytek o nr. inw. 236/10 (ryc. 322) ma równie 
ciekawą budowę, którą określono na podstawie ba-
dania przekroju poprzecznego głowni oraz wycin-
ka trzpienia. Analiza mikroskopowa obszarów przed 
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trawieniem wskazuje na sporą ilość inkluzji nieme-
talicznych, zwłaszcza w obrębie tylca, co może być 
skutkiem skucia materiałów o różnych właściwo-
ściach (utworzyły one ogniwo elektrochemiczne, 
co przyspieszyło procesy korozji i spowodowało zły 
stan zachowania noża). W ostrzu jest mniej wtrąceń 
i mają one nitkowaty kształt. Stan głowni noża przed 
trawieniem przedstawiono na ryc. 323, a obraz prze-
kroju trzpienia z liczniejszymi, owalnymi inkluzjami 
prezentuje ryc. 324. Po trawieniu próbki w trzpie-
niu rozpoznano strukturę ferrytyczno-perlityczną, 
z niewielką ilością perlitu i ziarnami ferrytu o wielko-
ści 5–20 µm bliżej powierzchni przekroju (ryc. 325) 
oraz zdecydowanie bardziej perlityczną w centralnej 
części przekroju. Przekrój głowni natomiast zawie-
ra pionowe pasma kilku struktur, zwłaszcza w części 
tylca. Podstawową strukturą jest ferryt o dużym ziar-
nie, ale występuje także perlit, a w jednej płaszczyźnie 
samego ostrza zlokalizowano nawet wkładkę stalową, 
zbudowaną z odpuszczonego martenzytu (ryc. 326). 
Ostrze jest nietypowo zbudowane, albowiem wkładka 
stalowa występuje jedynie na jednej zachowanej po-
wierzchni bocznej ostrza (martenzyt odpuszczony), 
w drugiej zaś występuje ferryt (z żelaza). Przeprowa-
dzone pomiary twardości dla różnych miejsc noża 
wykazały, że na trzpieniu wynosi ona średnio 150 HV, 
na ferrytowych obszarach tylca mieści się w zakresie 
168–242 HV, a w samym ostrzu nakładka stalowa ma 
twardość 343 HV.

Ostatnim badanym artefaktem o pasmowej bu-
dowie tylca jest nóż z puncą o nr. inw. 7799/11 (ryc. 
327), który jest jeszcze inaczej zbudowany. W tylcu 
widoczna jest struktura obszaru ferrytycznego (z ce-
mentytem) i ferrytu ze szczątkową ilością perlitu oraz 
obszaru bardzo drobnoziarnistego, przechodzącego 
z ostrza o takiej budowie (ryc. 328). Linia zgrzewu jest 
ukośna i bardzo długa, dając w ostrzu strukturę roz-
poznaną jako bainit. Średnia twardość wynosi wów-
czas 354 HV, a w części tylca 175 HV dla struktury 
ferrytycznej oraz 220 HV dla ferrytu z perlitem.

Kolejną grupą są zabytki o dwóch wkładkach ze 
stali, zlokalizowanych w ostrzu oraz w tylcu. Najczę-

ściej obie warstwy są wykonane ze stali, a rozdziela 
je znacznie bardziej miękka struktura, zbudowana 
z czystego ferrytu oraz ferrytu zmieszanego z innymi 
strukturami. Wśród noży o takiej budowie znajdu-
je się zabytek o nr. inw. 5125/11 (ryc. 329). Pobrana 
próbka przekroju poddana przed trawieniem obser-
wacjom mikroskopowym pokazała znaczną ilość in-
kluzji niemetalicznych, będących zanieczyszczeniem 
surowca. Szczególnie dużo wtrąceń zlokalizowanych 
jest w tylcu noża (ryc. 330). Po trawieniu próbki usta-
lono, że nóż jest złożony z trzech elementów, z wi-
docznym ukośnym zgrzewem ostrza122. Tylec i ostrze 
zawierają struktury bardzo drobnoziarniste, część 
środkowa noża natomiast jest zbudowana z dużych 
ziaren. Powiększenie obrazu (ryc. 331) pozwoliło 
zidentyfikować struktury drobnoziarniste jako mar-
tenzytowe odpuszczone, o średniej twardości wyno-
szącej 483 HV w tylcu oraz 484 HV w ostrzu. Duże 
ziarna natomiast to ferryt o średniej twardości 179 HV.

W następnym badanym egzemplarzu stalowa na-
kładka w tylcu jest także łukowato złączona z częścią 
centralną głowni, podczas gdy nakładka stanowiąca 
ostrze została wkuta prosto123. Ten znakowany okaz 
pochodzi z zestawu dwu noży o nr. inw. 3155/11 (pod-
pisany na ryc. 332 jako nóż 1). Na ryc. 333 przedsta-
wione zostały wyniki obserwacji mikroskopowych po 
trawieniu próbki. W tylcu noża została rozpoznana 
drobnoziarnista struktura martenzytyczna z wydzie-
leniem ferrytu, poniżej której znajduje się miejsce łą-
czenia ze strukturą o ziarnie zdecydowanie większym. 
W ostrzu znów struktura jest bardzo drobna i tworzy 
ją drobnoiglasty martenzyt, który został odpuszczony. 
Wyznaczone wyniki twardości dla trzech regionów 
konstrukcyjnych noża wynoszą odpowiednio 287 
(tylec), 136 (część środkowa – ferryt) oraz 399 HV 
(ostrze – martenzyt). Różnica strukturalna oraz mi-
krotwardości wskazują na zastosowanie w tym przy-
padku trzech różnych surowców.
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122 Michalik (2007, s. 34, ryc. 12.1) ten sposób łączenia 
ukośnego określa jako zachodzenie obu elementów na 
siebie.

123 Według Michalika to łączenie na styk (ibidem).
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Ryc. 307. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie zachowanej fragmentarycznie znakowanej głowni noża 
nr inw. 5326/11. Fot. B. Miazga

Fig. 307. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Fragmentary preserved marked knife blade, inv. no. 5326/11. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 308. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Widok ogólny wycinka przekroju poprzecznego ostrza 
nr inw. 5326/11 z widocznymi liniami zgrzewu w tylcu 
i pomiędzy ostrzem a tylcem. Fot. B. Miazga

Fig. 308. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knife, inv. no. 5326/11. Fragment of cross-section through 
the edge with visible weld lines in the back and between 
the edge and the back – general view Phot. B. Miazga

Ryc. 309. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Martenzyt z troostytem w ostrzu noża nr inw. 5326/11. 
Fot. B. Miazga

Fig. 309. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knife, inv. no. 5326/11. Martensite with troostite in the edge. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 310. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fragment głowni noża nr inw. 5581/11. Fot. B. Miazga

Fig. 310. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 5581/11. Blade fragment. Phot. B. Miazga
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Ryc. 311. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy tylca noża nr inw. 5581/11 o widocznej strukturze 
pasmowej. Fot. B. Miazga

Fig. 311. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 5581/11. Microscopic view of the back; laminated 
structure visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 313. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Obraz mikroskopowy ostrza noża, nr 
inw. 5581/11, z widoczną strukturą martenzytu z 

wydzieleniami ferrytu. Fot. B. Miazga

Fig. 313. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 5581/11.

Microscopic view of knife’s edge consisting of 
martensitic structure with ferrite formations. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 312. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Tylec noża 
nr inw. 5581/11 z widocznymi 

ziarnami ferrytu o zróżnicowa-
nym rozmiarze. Fot. B. Miazga

Fig. 312. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Knife’s, back inv. no. 5581/11 with 
visible ferrite grains of various 

sizes. Phot. B. Miazga

V. Dom i jego wyposażenie
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Ryc. 314. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża nr inw. 2190/11. Fot. B. Miazga

Fig. 314. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 2190/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 316. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Obraz mikroskopowy miejsca łączenia tylca i ostrza noża 

nr inw. 2190/11. Biała linia rozdziela struktury o różnej 
wielkości ziaren. Fot. B. Miazga

Fig. 316. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Knife, inv. no. 2190/11. Microscopic view 

of the weld between the back and the edge. White line divides 
structures with different grain sizes. Phot. B. Miazga

Ryc. 315. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura ferrytyczna 
(a) i ferrytyczna z niewielką ilością perlitu (b) rozpoznane w tylcu noża nr inw. 2190/11. Widoczna jest także różnica

 w wielkości ziaren ferrytu. Fot. B. Miazga 

Fig. 315. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife,
 inv. no. 2190/11. Ferritic structure (a) and ferritic structure with small amount of pearlite (b) identified in the back of the knife. 

Differences in ferrite grain sizes also visible. Phot. B. Miazga 

Ryc. 317. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Struktura martenzytyczna w ostrzu noża nr inw. 2190/11. 

Fot. B. Miazga

Fig. 317. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knife, inv. no. 2190/11. Martensitic structure in the blade. 

Phot. B. Miazga

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży
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Ryc. 318. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża nr inw. 7267/11 z puncą. Fot. B. Miazga

Fig. 318. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 7267/11, with punch-marks. Phot. B. Miazga

Ryc. 320. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pasmowa budowa dla czterech rejonów tylca w nożu nr inw. 7267/11: 
duże ziarna ferrytu (a), mniejsze ziarna ferrytu ze szczątkowym perlitem (b), jeszcze drobniejsza struktura ferrytu z widocznym 

perlitem (c) i drobnoziarnista struktura martenzytyczna z dużą ilością ferrytu (d). Fot. B. Miazga

Fig. 320. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 7267/11. Laminated structure visible in four areas 
of the back: large ferrite grains (a), fine ferrite grains with trace pearlite (b), even finer ferritic structure with visible peralite (c) 

and fine-grained martensitic structure with large amount of ferrite (d). Phot. B. Miazga

Ryc. 319. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wielowarstwowość tylca noża nr inw. 7267/11. 

Rozpoznano trzy pasma struktur ferrytycznych 
o zróżnicowanej wielkości ziaren (I–III) i drobnoziarnistą 

strukturę (IV). Fot. B. Miazga

Fig. 319. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Knife, inv. no. 7267/11. Multi-layered structure 

of the back. Three layers of ferritic structures with diffe-
rent grain sizes were identified (I-III), as well 

as a fine-grained structure (IV) . 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 321. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ostrze noża nr inw. 7267/11 z widocznym odpuszczonym martenzytem. 
Fot. B. Miazga

Fig. 321. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 7267/11. Edge with visible tempered martensite. 
Phot. B. Miazga

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży

Ryc. 322. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie fragmentu noża nr inw. 236/10 z zachowanym trzpieniem. 
Fot. B. Miazga

Fig. 322. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife fragment with preserved tang, inv. no. 236/20. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 323. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekrój głowni noża nr inw. 236/10 przed trawieniem próbki. 
Fot. B. Miazga

Fig. 323. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 236/10. Cross-section through unetched sample. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 324. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Trzpień noża nr inw. 236/10 przed trawieniem, widoczne są 

owalne i podłużne inkluzje niemetaliczne. Fot. B. Miazga

Fig. 324. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knife tang, inv. no. 236/10, before etching. Oval and oblong 

non-metallic inclusions visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 325. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Trzpień noża nr inw. 236/10 po trawieniu. Widoczna jest 

struktura ferrytyczno-perlityczna. Fot. B. Miazga

Fig. 325. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Knife tang, inv. no. 236/10, after etching. Ferritic-pearlitic 

structure visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 327. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża nr inw. 7799/11 z puncą i niezachowanym szpicem. 
Fot. B. Miazga

Fig. 327. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 7799/11, with punch-marks and missing tip. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 326. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Pasmowa budowa noża nr inw. 236/10 zbudowana z warstw żelaza i stali: 
wielowarstwowy tylec (a) i ostrze (b) z widoczną drobnoziarnistą strukturą stali martenzytycznej. Fot. B. Miazga

Fig. 326. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 236/10. Laminated structure consisting of iron 
and steel layers. Multi-layered back (a) and edge (b) with visible fine-grained structure of martensitic steel. Phot. B. Miazga
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Ryc. 328. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tylec noża nr inw. 7799/11 złożony ze struktury ferrytycznej o dużym 
ziarnie, ferrytyczno-perlitycznej (środkowa część przekroju) i drobnoziarnistej struktury (prawdopodobnie bainit).

 Fot. B. Miazga

Fig. 328. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 7799/11. Knife’s back consisting of coarse-grained 
ferritic structure, ferritic-pearlitic structure (central part of the cross-section) and a fine-grained structure (probably bainite). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 329. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie głowni noża nr inw. 5125/11 (ar 95, ćw. A, js. 16). Fot. B. Miazga

Fig. 329. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 5125/11 (are 95, quarter A, stratigraphic unit 16). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 330. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Inkluzje niemetaliczne widoczne w tylcu (a) i ostrzu (b) noża 
nr inw. 5125/11 przed trawieniem próbki nitalem. Fot. B. Miazga

Fig. 330. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 5125/11. Non-metallic inclusions visible 
in the back (a) and edge (b) before etching the sample with nital. Phot. B. Miazga
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Ryc. 331. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Obraz mikro-

skopowy przekroju głowni noża 
nr inw. 5125/11: a – widok ogólny; 

b – obszar tylca ze strukturą 
martenzytyczną; c – środkowa 
część noża z dużymi ziarnami 

ferrytu; d – ostrze noża 
(martenzyt).

 Fot. B. Miazga

Fig. 331. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Knife, inv. no. 5125/11. Micro-

scopic view of the cross-section: 
a – general view; b – back area 

with martensitic structure;
 c– central part of the knife with 

large ferrite grains; 
d – edge (martensite). 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 332. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Zdjęcie zestawu 
noży nr inw. 3155/11. Fot. B. Miazga

Fig. 332. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Knife set,
inv. no. 3155/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 333. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy noża nr 1 (nr inw. 3155/11) z widocznymi 
elementami konstrukcyjnymi: a – widok ogólny przekroju poprzecznego; b – rejon tylca; c – zgrzew w rejonie tylca; 

d – zgrzew w rejonie ostrza; e – rejon ostrza; f – powiększony rejon tylca; g – środkowa część noża w powiększeniu, widoczne 
duże ziarna ferrytu; h – powiększony rejon ostrza z drobnoziarnistą strukturą. Fot. B. Miazga

Fig. 333. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife 1, inv. no. 3155/11. Microscopic view with visible compo-
nents: a – general view of the cross-section; b – back area; c – weld in the back area; d – weld in the edge area; e – edge area; 

f – magnified back area; g – magnified central area with large grains of ferrite visible; h – magnified edge area with fine-grained 
structure. Phot. B. Miazga
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Wśród noży z dwiema nakładkami stalowymi za-
obserwowano trzeci sposób tworzenia ostrza – przez 
wkucie podwójnie ukośnej nakładki124, która ma mak-
symalnie zwiększoną powierzchnię styku. W tylcu 
nakładka jest dołączona, jak wyżej, także po łuku, co 
zwiększyło kontakt obu materiałów. W nożu o nr. inw. 
391/11 (ryc. 334) odnaleziono taką właśnie strukturę. 
Obraz jego konstrukcji został przedstawiony na ryc. 
335, gdzie można zauważyć różne surowce wykorzy-
stane do jego produkcji. W samym ostrzu i na końcu 
tylca znajduje się bardzo drobnoziarnista struktura, 
charakterystyczna dla stali bainitycznej oraz martenzy-
tycznej w tylcu (ryc. 336). W centralnej części noża za-
obserwować można natomiast pionowe pasma struktur 
o większym ziarnie. Ten fragment głowni tworzą war-
stwy struktur ferrytu z cementytem na granicy ziaren 
oraz struktura ferrytyczna z dodatkiem perlitu. Dlatego 
w badaniach twardości uzyskuje się cztery zestawy 
liczb: średnia twardość stalowej nakładki w tylcu to 
486 HV, w ostrzu jest nieco mniejsza i wynosi 400 HV, 
a w części środkowej 111 HV dla dużych ziaren ferrytu 
oraz 163 HV dla struktury ferrytyczno-perlitycznej.

W grupie badanych noży występuje jeszcze jeden 
egzemplarz o takiej budowie. Zabytek oznaczony lite-
rą D na ryc. 289 pochodzi z zestawu 4 noży o nr. inw. 
2819/11 i najpewniej jest narzędziem specjalistycznym 
(garbarskim?). Analiza budowy głowni wskazuje na 
prostą stalową nakładkę w ostrzu (łączenie na styk), 
znacznie bardziej miękką część centralną i znów stalo-
wą nakładkę na samym tylcu. Badania mikrotwardości 
tego zabytku potwierdzają jego budowę. W ostrzu sta-
lowa nakładka ma średnią twardość 588 HV, w centrum 
to 200 HV, a w stalowym, perlitycznym tylcu – 270 HV.

Kolejny zabytek z tego zestawu (oznaczony jako A, 
ryc. 289) należy do innej materiałowo-technologicznej 
grupy noży: przygotowanych z połączenia dwu surow-
ców o różnych właściwościach, ale z bardzo dużą po-
wierzchnią ich styku, obejmującą praktycznie cały płaz. 
Po trawieniu próbki nitalem widać bardzo drobnoziar-
nistą strukturę w osi przekroju, sięgającą od ostrza aż 

po tylec. Na jednym płazie widoczna jest dobrze wy-
kształcona struktura z dużymi ziarnami, podczas gdy 
na drugim wieloziarnista „okładzina” występuje na 
zdecydowanie mniejszym obszarze. Dobrze jest to 
widoczne na ryc. 337, przedstawiającej najważniejsze 
rejony tego noża. Analiza obszaru ostrza wskazuje na 
stalowy surowiec. W części centralnej widoczna jest 
pasmowa budowa: z rdzeniem stalowym otoczonym 
przez inny surowiec o różnej grubości. W tylcu widać 
drobnoziarnisty stalowy obszar stykający się z materia-
łem o większym ziarnie. Taki obraz przekroju wskazuje 
na wykucie noża z twardego rdzenia stalowego, otoczo-
nego mniej twardymi okładzinami, sięgającymi tylca. 
Jednak możliwa niestaranność wykonania spowodo-
wała przesunięcie stalowego rdzenia z części osiowej 
w rejon płaza, co jest widoczne jako „przekrzywienie” 
warstwy stali w tylcu. Duża cienkość okładziny na jed-
nym płazie może być natomiast spowodowana większą 
pracą tej części noża i w konsekwencji jego większym 
zużyciem (przez ponowne ostrzenie). Powiększenie ob-
razów pozwoliło zidentyfikować strukturę drobnoziar-
nistą jako bainit, miejscami także występuje martenzyt. 
Twardość rejonu stalowego ostrza wyniosła średnio 
418 HV, podczas gdy ziarna ferrytu w tylcu są ponad 
4-krotnie bardziej miękkie (średnia 99 HV), a dla struk-
tury ferrytyczno-perlitycznej twardość sięga 160 HV.

Równie długa linia skuwania występuje w nożu 
z puncą o nr. inw. 542/11 (ryc. 338). Analiza przekro-
ju poprzecznego pokazała, że narzędzie wykonano 
z twardej stali złączonej z surowcem o znacznie więk-
szej miękkości (ryc. 339). Po powiększeniu obrazu (ryc. 
340) ustalono, że miękka struktura to ferryt z cemen-
tytem na granicy ziaren o twardości 132 HV, twarda 
nakładka to stal bainityczna ze średnią twardością na 
poziomie 446 HV.

Kolejnym egzemplarzem o szerokim miejscu łą-
czenia stalowej nakładki jest nóż stołowy o nr. inw. 
203/10 (ryc. 341) z zachowaną rękojeścią drewnianą 
i puncą na głowni. Analiza próbki przekroju poprzecz-
nego pokazała zróżnicowanie strukturalne tego noża: 
dwa rejony w ostrzu oraz kilka pasm w tylcu (ryc. 342).                      
Zidentyfikowano w nim kilka struktur: od wielkich 
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124 Michalik określa taki typ połączenia jako V-kształtny 
(ibidem).
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ziaren ferrytu z cementytem na granicy ziaren w czę-
ści najbardziej osiowej tylca, przez obszar mieszany, 
stworzony przez perlit, ferryt i miejscami bainit, aż do 
martenzytu w ostrzu i na znacznej części jednego pła-
zu. Badania mikrotwardości zostały przeprowadzone 
w wielu miejscach i uzyskano szeroki rozrzut wyników: od  
118 HV dla ferrytu, przez 201 HV dla struktur perli-
tycznych i 327 HV dla bainitu, po 415 HV dla marten-
zytu w samym ostrzu. Taka wieloraka konstrukcja jest 
bardzo ciekawa i jest efektem znacznych działań tech-
nologicznych wykonanych na surowcu żelaznym.

Wśród badanych zabytków znalazły się dwa eg-
zemplarze dziwerowane, których konstrukcja również 
opiera się na zestawieniu twardego stalowego ostrza 
z bardziej miękkim tylcem. Różnica między twardością 
najmniejszą i największą jest zauważalna, uzależnio-
na od konstrukcji wielowarstwowej raczej tylca aniżeli 
ostrza. Jeden z noży, o nr. inw. 952/11 (ryc. 343), ma 
prawie dwukrotną różnicę w twardości tylca i ostrza. Na 
ryc. 344 przedstawiony został obraz mikroskopowy kil-
ku miejsc na przekroju głowni. Analiza obrazu potwier-
dza wielomateriałowość noża. Powiększenie obrazu 
pozwala zidentyfikować strukturę w ostrzu jako drob-
noiglasty martenzyt z wydzieleniami ferrytu o średniej 
twardości 352 HV, pasmowy obszar natomiast jest re-
prezentowany przez duże ziarna ferrytu oraz drob-
niejszą strukturę ferrytyczno-perlityczną o twardości 
mieszczącej się w zakresie 154–229 HV. Drugi analizo-
wany nóż dziwerowany (nr inw. 11578/11, ryc. 345) już 
przed trawieniem zdradza jakość materiału. Na ryc. 346 
można zauważyć sporą ilość inkluzji niemetalicznych 
w ostrzu, co wskazuje na niedostateczne oczyszczenie 
z żużli po procesie hutniczym, ale przede wszystkim jest 
potwierdzeniem skuwania wielu materiałów, zwłaszcza 
gdy linie inkluzji pokrywają się z liniami rozdzielający-
mi obszary strukturalnie różne (ryc. 347). Po trawieniu 
próbki zidentyfikowano strukturę wielopasmową, obej-
mującą zdecydowanie większą część przekroju głow-
ni. Szczególnie widoczne są pasma w rejonie tylca, co 
wskazuje na zastosowanie materiałów o różnej zawarto-
ści węgla. Badanie twardości potwierdziło przypuszcze-
nia dotyczące budowy noża, na którą składa się marten-

zytyczne ostrze o średniej twardości 374 HV. Struktura 
martenzytu pojawia się także w obszarze dziwerowa-
nym i ma tam średnią twardość 355 HV. Inne struktury 
w dziwerze to ferryt o twardości 210 HV oraz struktura 
ferrytyczno-perlityczna o średniej twardości 229 HV.

Ostatnią grupę badanych noży stanowiły egzempla-
rze w całości wykonane ze stali o zróżnicowanej twar-
dości, niezawierające miękkich struktur ferrytycznych. 
Cechą wyróżniającą je są: mniejsza ilość, podłużny 
kształt i osiowe ukierunkowanie inkluzji oraz brak du-
żych wtrąceń (występujących często w ferrycie), co do-
wodzi większego stopnia oczyszczenia surowca metalo-
wego. Pierwszy z zabytków tego typu (nr inw. 6496/11, 
ryc. 348) charakteryzuje się niewielką ilością drobnych 
inkluzji, widzianych już przed trawieniem próbki. Po 
poddaniu próbki działaniu nitalu okazało się, że jest on 
w całości zbudowany z bardzo drobnoziarnistego ma-
teriału, który po trawieniu został rozpoznany jako igla-
sty produkt rozpadu austenitu o nazwie bainit, a także 
punktowo martenzyt o średniej twardości wynoszącej 
370 HV, przy rozrzucie wartości wynoszącym 290–515 
HV. Obraz wybranego miejsca na ostrzu i tylcu przed-
stawia ryc. 349.

Kolejnym przykładem noża w pełni stalowego jest 
nóż z zestawu o numerze inw. 3155/11 (opisany jako 
2 na ryc. 332). Już przed trawieniem zauważona została 
szczątkowa ilość inkluzji niemetalicznych, co wskazuje 
na dobre oczyszczenie surowca podczas zabiegów ko-
walskich. Wytrawienie próbki przekroju poprzecznego 
nitalem pokazuje, że nóż został wykonany z bardzo 
drobnoziarnistego, ale niejednorodnego materiału. 
Potwierdzeniem tej tezy jest widoczne na ryc. 350 łą-
czenie kilku fragmentów stali (co nieszczególnie dziwi, 
uwzględniając jej wysoką cenę w stosunku do żelaza, 
zob. Tylecote 1981). Powiększenie tych obrazów pozwa-
la zidentyfikować występującą drobnoziarnistą struk-
turę iglastą o średniej twardości w ostrzu na poziomie 
573 HV (martenzyt), podczas gdy w tylcu wynosi ona 
477 HV (bainit) (ryc. 351). Jest to konsekwencją mie-
szanej budowy tylca, gdzie zauważa się bainit, ale także 
miejsca z wydzieleniami ferrytu o twardości wynoszącej 
niespełna 200 HV.

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży
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Podobną budowę, z widocznymi połączeniami róż-
nych strukturalnie materiałów stalowych, zauważa się 
w innych nożach. Zbiór dwu noży oznaczony nr. inw. 
3110/11 jest przedstawiony na ryc. 352. Jeden z noży 
zawiera puncę wykonaną ze stopu miedzi; drugi nie 
jest znakowany. Analiza przekrojów poprzecznych obu 
noży wykazała niejednorodność ich budowy, potwier-
dzając jednak udział surowca jedynie stalowego (ryc. 
353). Powiększając obraz mikroskopowy nieznako-
wanego noża (numer 1), można ustalić, że w zabytku 
obecna jest struktura mieszana, zbudowana z perlitu, 
ferrytu i miejscami także najpewniej bainitu. Uzyskane 
w toku badań wyniki mikrotwardości 20 miejsc są sto-
sunkowo zbieżne i mieszczą się w przedziale 270–340 
HV, z wartością średnią wynoszącą 302 HV. Drugi nóż 
z tego zestawu ma nieco odmienną budowę. Analizu-
jąc obraz przekroju poprzecznego tego zabytku, także 
widzimy strukturę pasmową, jednak w osi znajduje się 
bardzo twardy martenzyt (530 HV), a pasma bliżej po-
wierzchni zawierają struktury o nieco większym ziar-
nie, rozpoznane jako martenzyt z wydzieleniami ferrytu 
o średniej twardości 335 HV. Taką różnicę w budowie 
można zaobserwować na ryc. 354, przedstawiającej 
wycinek części tylca tego noża, widziany w powiększe-
niach 50- oraz 200-krotnym. W ostrzu znajduje się taka 
sama pasmowa budowa.

Podobną do noża nr 2 (nr inw. 3110/11) budowę 
morfologiczną ma egzemplarz z innego zbioru, o nr. 
inw. 2819/11, oznaczony jako nóż C na ryc. 289. Egzem-
plarz ten jednak nie ma puncy. Analiza wyników dwu 
tak podobnych noży może dostarczyć istotnych danych 
w kontekście weryfikacji poglądu o wysokiej jakości 
puncowanych noży. Z noża C (nr inw. 2819/11) pobrane 
zostały dwie próbki, które poddano obserwacjom mi-
kroskopowym. Na ryc. 355 zaprezentowano stan tego 
noża po trawieniu: można dostrzec jego pasmową bu-
dowę, ale o mniejszych różnicach obrazu niż w przy-
padku noża nr 2. Do wykucia głowni noża C zastosowa-
no materiał stalowy o bardzo drobnych ziarnach (ryc. 
356). Rozpoznana na rycinie struktura to drobnoiglasty 
martenzyt z widocznym miejscami troostytem. Śred-
nia twardość tej struktury wyniosła w nożu C 478 HV 

(pojedyncze pomiary mieszczą się w zakresie 446–516 
HV). Wartość ta jest nieco niższa od wyznaczonej dla 
ostrza noża 2, ale porównywalna z uśrednioną warto-
ścią dla całego noża. Podobieństwo głowni omawianych 
noży (3110/11_2 oraz 2819/11_C) pozwala także spró-
bować odnieść się do proponowanej funkcji. Wysoka 
twardość i stalowa konstrukcja tych noży czyni je na-
rzędziami o wysokiej jakości, najpewniej służącymi do 
jakiejś konkretnej pracy rzemieślniczej. Jednak należy 
pamiętać, że duża twardość bywa także niekorzystna. 
Być może zatem noże te mogły być wykorzystywane 
w rzemiośle skórnicznym?

Następny badany nóż jest także stalowy, ma puncę, 
ale nie stwierdza się w nim obecności żadnych miejsc 
łączenia różnych materiałów stalowych (także pasm). 
Nóż został opisany nr. inw. 151/10, a jego obraz makro-
skopowy przedstawia ryc. 357. Nożowi można przypi-
sać funkcję związaną z czynnościami kuchenno-stoło-
wymi. Badany wycinek przekroju poprzecznego noża 
wskazuje na występowanie struktury o drobnym ziar-
nie. Znaczne powiększenie obrazu pozwala rozpoznać 
występującą strukturę jako bainit (ryc. 358) o średniej 
twardości 359 HV. Obecność tej mieszanej i czasem 
trudno identyfikowanej struktury dowodzi dużej świa-
domości technologicznej rzemieślnika tworzącego ten 
nóż. Powstanie bainitu jest związane z hartowaniem nie 
dość gwałtownym, żeby powstał martenzyt, i nie dość 
powolnym, żeby uzyskać perlit (Williams 1980, s. 107). 
Perlit w ostrzach noży także się zdarza, choć nie jest tak 
popularny jak martenzyt lub bainit. Jedynym przykła-
dem noża stalowego zawierającego w całym przekroju 
perlit jest znakowany nóż o nr. inw. 1689/11 (ryc. 359). 
Obserwacja mikroskopowa całego przekroju poprzecz-
nego pokazuje, że zwarty perlit współistnieje z ferrytem 
(ryc. 360). Jasnoszare ziarna to ferryt na tle ciemnej 
perlitycznej struktury. Wyznaczona średnia twardość 
wyniosła 183 HV dla 22 pomiarów jednostkowych. 
Ostatni badany nóż, zawierający perlit w ostrzu – drugi 
nóż z zestawu o nr. inw. 1240/11 (ryc. 282) – wydaje się 
skutkiem błędu rzemieślnika, jest bowiem niespotyka-
nym połączeniem dwu różnych surowców. W ostrzu 
zostały rozpoznane perlit oraz towarzyszący mu ferryt 

V. Dom i jego wyposażenie



429

(ryc. 361 b). Wyznaczona dla tego rejonu średnia twar-
dość wyniosła 247 HV, co odpowiada strukturze per-
litycznej. Interesujący jest rejon tylca tego noża, który 
ma zdecydowanie drobniejszą strukturę krystaliczną, 
rozpoznaną jako drobnoziarnisty martenzyt z wydzie-
leniami ferrytu oraz troostytu. Jej średnia mikrotwar-

dość wyniosła 471 HV. Zestawienie tych danych meta-
loznawczych z obrazem makroskopowym może nieco 
wyjaśnić podwyższoną twardość rejonu tylca. Budowa 
tej głowni może wiązać nóż bardziej z funkcjami specja-
listycznymi niż z użytkiem domowym.

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży

Ryc. 334. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Zdjęcie 
znakowanego noża nr inw. 391/11. 
Fot. B. Miazga

Fig. 334. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Marked knife, inv. no. 391/11. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 335. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Nóż nr inw. 391/11: widok ogólny 
(a) oraz elementy konstrukcyjne: tylec (b), ostrze 
(e), część środkowa głowni (c, d). Fot. B. Miazga

Fig. 335. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Knife, inv. no. 391/11. General view (a) 
and knife’s components: back (b), edge (e) 
and central part of the blade (c, d). 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 336. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Powiększony obraz tylca (a), części środkowej (b) oraz ostrza (c) głowni 
noża nr inw. 391/11. Widoczne są: struktura bainitu w tylcu, martenzytu w ostrzu oraz pasma ferrytu i ferrytu z perlitem 

pomiędzy stalowymi nakładkami (pow. 200–500 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 336. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 391/11. Magnified view of the back (a), central 
part (b) and edge (c) of the blade. Bainitic structute visible in the back, martensitic structure in the edge, as well as ferrite 

and ferrite-pearlite layers between the steel components (200-500 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 337. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Budowa noża A ze zbioru nr inw. 2819/11 z widocznymi połączeniami 
różnych materiałów. Fot. B. Miazga

Fig. 337. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife A from set, inv. no. 2819/11, with visible multi-material 
composition. Phot. B. Miazga

Ryc. 338. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puncowany nóż nr inw. 542/11 z zachowaną drewnianą rękojeścią.
 Fot. B. Miazga

Fig. 338. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 542/11, with punch-marks and preserved wooden 
handle. Phot. B. Miazga
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Ryc. 339. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Budowa noża nr inw. 542/11, widoczne jest skucie dwu różnych 
surowców. Fot. B. Miazga

Fig. 339. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 542/11 – welded of two different materials.
 Phot. B. Miazga

Ryc. 340. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy materiałów o różnej strukturze wykorzystanych 
do produkcji noża nr inw. 542/11. Fot. B. Miazga

Fig. 340. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 542/11. Microscopic view of materials used
 in the production process showing structural differences. Phot. B. Miazga

Ryc. 341. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puncowany nóż nr inw. 203/10 z zachowaną drewnianą rękojeścią. 
Fot. B. Miazga

Fig. 341. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 203/10, with punch-marks and preserved wooden 
handle. Phot. B. Miazga
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Ryc. 342. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Różnorodne strukturalnie rejony w tylcu noża stołowego nr inw. 203/10 
(pow. 200 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 342. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Table knife, inv. no. 203/10. Structural variations in the back area 
(200 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 343. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownia noża nr inw. 952/11 z widocznymi licznymi znakami 
o romboidalnej formie. Fot. B. Miazga

Fig. 343. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 952/11, with numerous diamond-shaped 
marks. Phot. B. Miazga

Ryc. 344. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Różnice strukturalne zidentyfikowane w znakowanym nożu 
dziwerowanym nr inw. 952/11. Fot. B. Miazga

Fig. 344. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pattern welded knife, inv. no. 952/11. Structural differences 
identified on the artefact. Phot. B. Miazga
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Ryc. 345. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie dziwerowanej głowni noża nr inw. 11578/11. Fot. B. Miazga

Fig. 345. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pattern welded knife blade, inv. no. 11578/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 346. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy noża dziwerowego nr inw. 11578/11 z widocznymi 
licznymi wtrąceniami niemetalicznymi. Fot. B. Miazga

Fig. 346. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pattern welded knife, inv. no. 11578/11. Microscopic view with 
numerous non-metallic inclusions visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 347. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Porównanie zarysu linii inkluzji niemetalicznych przed trawieniem 
i po trawieniu rejonu tylca noża dziwerowanego nr inw. 11578/11. Fot. B. Miazga

Fig. 347. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pattern welded knife, inv. no. 11578/11. Non-metalling inclusion 
lines in the back area: before and after etching. Phot. B. Miazga
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Ryc. 348. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zdjęcie makroskopowe głowni noża nr inw. 6496/11. Fot. B. Miazga

Fig. 348. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 6496/11. Macroscopic view. Phot. B. Miazga

Ryc. 349. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Budowa bainityczna w tylcu (po lewej) i ostrzu (po prawej) 
noża nr inw. 6496/11. Fot. B. Miazga

Fig. 349. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 6496/11. Bainitic morphology in the back (left) 
and edge area (right). Phot. B. Miazga

Ryc. 350. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Widoczne miejsca łączenia stalowych elementów (tzw. zgrzeina 
materiałowa), z których odkuto głownię noża nr 2 (nr inw. 3155/11). Fot. B. Miazga

Fig. 350. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife 2 – blade, inv. no. 3155/11. Visible weld between steel 
components (the so called material weld), which were used in the production process. Phot. B. Miazga
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Ryc. 351. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Drobnoiglasta budowa stalowego noża nr 2 z zestawu nr inw. 3155/11: 
bainit w tylcu (a), martenzyt w ostrzu (b). Fot. B. Miazga

Fig. 351. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife 2 from set, inv. no. 3155/11. Fine, needle-like structure: 
bainite in the back (a), martensite in the edge (b). Phot. B. Miazga

Ryc. 352. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy zbioru noży nr inw. 3110/11. Fot. B. Miazga

Fig. 352. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of knife set, inv. no. 3110/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 353. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Niehomogeniczna budowa noża nr 1 ze zbioru noży nr inw. 3110/11.
 Fot. B. Miazga

Fig. 353. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Non-homogeneous morphology of knife 1 from set, 
inv. no. 3110/11. Phot. B. Miazga
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Ryc. 354. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tylec stalowego noża nr 2 ze zbioru noży nr inw. 3110/11 z widoczną 
pasmową budową (pow. 50 i 200 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 354. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Steel knife 2 from set, inv. no. 3110/11. Back with visible
(laminated structure, 50 × and 200 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 355. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Szczegóły budowy noża stalowego C z zestawu zabytków nr inw. 2819/11. 
Widoczne pionowe pasma, biegnące przez cały przekrój poprzeczny. Fot. B. Miazga

Fig. 355. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Construction details of steel knife C from artefact set, 
inv. no. 2819/11. Visible vertical lines along the whole cross-section. Phot. B. Miazga

Ryc. 356. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Drobnoiglasty martenzyt zidentyfikowany w nożu C 

ze zbioru zabytków nr inw. 2819/11. Fot. B. Miazga

Fig. 356. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Knife C from set, inv. no. 2819/11. Fine, needle-like 

martensite identified in the artefact. Phot. B. Miazga
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Ryc. 357. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Głownia noża nr inw. 151/10 z widoczną puncą. Fot. B. Miazga

Fig. 357. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade with visible punch-marks, inv. no. 151/10.
 Phot. B. Miazga

Ryc. 358. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Bainit występujący w nożu nr inw. 151/10: a – tylec; b – ostrze. 
Fot. B. Miazga

Fig. 358. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 151/10. Bainite: a – in the back;
 b – in the edge. Phot. B. Miazga

Ryc. 359. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy głowni noża 1689/11 z widoczną puncą. 
Fot. B. Miazga

Fig. 359. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife blade, inv. no. 1689/11, with punch-marks – macroscopic 
view. Phot. B. Miazga

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży



438

Ryc. 360. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura perlityczna z widocznymi ziarnami ferrytu rozpoznana 
w nożu nr inw. 1689/11. Fot. B. Miazga

Fig. 360. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 1689/11. Pearlitic structure with visible ferrite 
grains. Phot. B. Miazga

Ryc. 361. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz mikroskopowy noża nr 2 ze zbioru nr inw. 1240/11: struktura 
drobnoziarnista w tylcu (a) oraz większe ziarno w ostrzu (b). Fot. B. Miazga

Fig. 361. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife 2 from set, inv. no. 1240/11. Microscopic view: fine-grained 
structure in the back (a) and larger grains in the edge (b). Phot. B. Miazga

c. Podsumowanie

Analiza archeometalurgiczna przedmiotów może 
dostarczyć danych o chronologii i proweniencji danych 
wyrobów. Należy uwzględnić fakt inwazyjności samego 
badania w strukturę zabytkowego przedmiotu, jednak 
pobranie wycinka metalu do badań nie jest bardziej 
niszczące czy też widoczne na zabytku niż zmiany ko-
rozyjne postępujące nie tylko podczas depozycji arche-
ologicznej, ale nawet w muzeum (Wayman 2000).

Przebadany zbiór 46125 noży z placu Nowy Targ we 
Wrocławiu jest z jednej strony sporą serią, dającą spo-
sobność na lepsze poznanie warsztatu średniowiecz-
nych rzemieślników, z drugiej jednak strony strony 

125 Wybrane zagadnienia technologiczne noży z placu Nowy 
Targ we Wrocławiu przedstawiono w monografii Beaty 
Miazgi, Zabytek Archeologiczny jako źródło informacji o 
przeszłości (2017). Ponadto wyniki analiz 14 noży zostały 
opublikowane w Przeglądzie Archeologicznym (B. Mia-
zga, Rozwój technolo gii wytwarzania noży w średniowiecz-
nym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych, Prze-
gląd Archeologicz ny, t. 62, Wrocław 2014, s. 147–164)."

.
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wybór niespełna 50 egzemplarzy ze zbioru liczącego 
ponad 500 noży (kompletnych oraz fragmentów) nie 
pozwala uznać, że temat został całkowicie rozpozna-
ny. Tym niemniej prowadzenie badań technologicz-
no-funkcjonalnych wydaje się ważne, zważywszy na 
brak doniesień na temat prowadzenia takich badań na 
wieloelementowych zespołach zabytków pozyskanych 
z innych stanowisk późnośredniowiecznych i wczes- 
nonowożytnych z terenów ziem polskich. Znane są 
opracowania tematu dla tego okresu, uwzględniające 
szeroko rozumiany kontekst archeologiczny, jak pra-
ca Michalika (2007), ale autor nie prowadził badań 
metaloznawczych noży z puckiego zamku. W publi-
kowanej literaturze funkcjonują artykuły zawierające 
wyniki badań metalograficznych noży, ale obejmują 
one niewielkie zbiory zabytków (Michalak et al. 2012). 
Kompleksowe badania noży, głównie wczesnośrednio-
wiecznych, prowadzi dla zabytków z terenów Republiki 
Czeskiej Hošek (2006; 2011; Hošek et al. 2007; 2012; 
Hošek, Boháčova 2009; Hošek, Košta 2013). Wcześniej-
sze całościowe prace dotyczące noży były prowadzone 
od 2. poł. XX w. (Kolčin 1953; Tylecote 1981). Później-
sze prace jedynie modyfikują typologię technologiczną 
opublikowaną przez Tylecote’a (zob. Barrena et al. 2008; 
Blakelock, McDonnell 2011). Jednak większość tych 
prac dotyczy wcześniejszego okresu dziejów: czasów 
rzymskich (Barrena et al. 2008) czy wczesnego śred-
niowiecza (Blakelock, McDonnell 2007, 2011).

Uwzględniając zachodzenie zmian wraz z rozwo-
jem społeczeństw, można się zastanowić, czy późne 
średniowiecze przyniosło jakieś novum w zakresie 
technologii wytwarzania noży. Odkrywanie sposobu 
produkcji przedmiotów przyczynia się znacznie do po-
znawania przeszłości poprzez rekonstruowanie czy też 
zrozumienie świata minionego. Ślady działań człowieka 
ukryte są w zabytkach, a poznawanie tych umiejętności 
przybliża nas do ustalenia szczegółów życia przodków. 
Szeroko zgłębia te zagadnienia archeometria, a jej wy-
cinkiem jest archeometalurgia. Dzięki tym badaniom 
można prześledzić drogę przedmiotu od jego wytwo-
rzenia, przez użytkowanie, do ustalenia warunków de-
pozycji. Poznanie biografii zabytku, zwłaszcza tak po-

pularnego jak nóż, pozwala nam doskonale prześledzić 
historię rozwoju technologicznego narzędzi z żelaza 
i jego stopów u schyłku średniowieczna i progu nowo-
żytności. Punktem wyjścia rozważań technologicznych 
była typologia opublikowana przez Tylecote’a (1981), 
która jednak nie oddaje w pełni różnorodności budo-
wy noży, jakie pozyskano w trakcie badań zabytków 
z placu Nowy Targ. Inni badacze odnieśli się do niej, 
modyfikując ją do postaci przedstawionych na ryc. 362. 
Analizując opublikowane prace, można rozszerzać ten 
podział o kolejne warianty, jakie wypracowali dawni 
rzemieślnicy w sposób bardziej świadomy czy przypad-
kowy. Jednak klasyfikowanie i określanie przynależno-
ści do nowych czy istniejących typów noży jest niejako 
skutkiem ubocznym prowadzenia badań metalogra-
ficznych. Najważniejszym efektem porównania bada-
nych noży z placu Nowy Targ z istniejącą typologią 
jest ustalenie podobieństwa lub jego braku pod kątem 
chronologicznym czy geograficznym. Porównując pre-
zentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań, 
można stwierdzić, że Wrocław z placem Nowy Targ 
nie odbiega od różnorodności technologicznej znanej 
w średniowiecznym świecie, w Europie, zarówno bli-
skiej geograficznie (Morawy), jak i nieco odleglejszej 
(Anglia). Warto jednak zauważyć, że wyniki badań 
noży z Moraw (Hošek, Boháčova 2009) czy Anglii 
(Cowgill et al. 2011; Blakelock, McDonnell 2011) doty-
czą wczesnego średniowiecza, podczas gdy znaleziska 
z placu Nowy Targ czasów nieco późniejszych.

Przechodząc do szczegółowego omówienia uzy-
skanych w toku badań wyników, można potwierdzić 
słuszność wprowadzonego powyżej materiałowego po-
działu noży, spójnego z jakością badanych przedmio-
tów. Najsłabszą jakość mają noże o niskiej twardości 
(100–200 HV), które są wykonane przede wszystkim 
z kutego żelaza, ale także miękkiej stali o strukturze fer-
rytyczno-perlitycznej. Rozpoznanie ich funkcji sugeru-
je de Neergaard (2011, s. 52), która przypisuje ostrzom 
o niewysokiej jakości, wykonanym z kutego żelaza, 
użytkowanie w trakcie posiłku i pracę z ugotowanym 
jedzeniem. Noże takie uzyskano na drodze podsta-
wowych zabiegów rzemieślniczych, poprzez odkuwa-

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży
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nie kształtu głowni oraz brak lub minimum zabiegów 
przy ostrzu. W wypadku noża o nr. inw. 4016/11 nie 
wykonano żadnych dodatkowych operacji, ale inny 
przebadany nóż o miękkim ostrzu (nr inw. 7397/11) 
ma dużo ciekawszą, warstwową budowę w części niet-
nącej. Nie można jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego 
słaby surowiec połączono z wykonaniem wielu opera-
cji technologicznych. Jedną z możliwości jest chęć uzy-
skania przedmiotu o walorach jedynie estetycznych, 
a niekoniecznie użytkowych. Jednakże obecny frag-
mentaryczny stan zachowania tego noża nie pozwala 
uznać zaproponowanego wyjaśnienia za w pełni wia-
rygodne. Problemów w zrozumieniu intencji wytwór-
ców dostarczają inne noże (571/10 i 1240/11_2). Jeden 
z nich (571/10) może obecnie dostarczać błędnych 
przesłanek o zastosowaniu operacji skuwania głowni 
noża z dwu różnych materiałów. Po takim działaniu 

w tylcu zawsze powinna znajdować się struktura 
o większym ziarnie (miększa), podczas gdy w ostrzu 
należy się spodziewać stali np. ferrytyczno-perlitycz-
nej. Ale do tej reguły wkradł się wspomniany wyją-
tek, czyli nóż o nr. inw. 571/10, który ma dwukrotnie 
miększe ostrze niż tylec. Wśród badanych noży znalazł 
się jeszcze inny nóż, wprawdzie cały stalowy, ale także 
o wyraźnie bardziej miękkim ostrzu niż tylcu (tu tak-
że różnica w twardości jest dwukrotna, a strukturze 
perlitycznej ostrza odpowiada martenzyt w tylcu). 
I w tłumaczeniu tej różnicy nie można się już posiłko-
wać złym stanem zachowania noża, który ma dobrze 
zachowane ostrze. Czy omówione przypadki są kon-
sekwencją błędu rzemieślnika, który pomylił surowce? 
Nie jest to wykluczone, jak również wersja o przypi-
saniu tylcom tych noży jakichś dodatkowych funkcji.

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 362. Technologia wykonywania głowni noży. Wg Tylecote 1981; Barrena et al. 2008; Cowgill 2011; Blakelock, McDonnell 
2011; zmodyfikowana przez B. Miazgę

Fig. 362. Production of knife blades. After Tylecote 1981; Barrena et al. (2008); Cowgill (2011); Blakelock and McDonnell 
(2011). Edited by B. Miazga
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Tym miękkim nożom można przeciwstawić wy-
jątkowo twarde, całkowicie stalowe narzędzia. Do-
skonałymi przykładami takich noży są zabytki o nr. 
inw. 3110/11_2 oraz 2819/11_C. Noże te są podobne 
makroskopowo: ich głownie są szerokie i zakończone 
szpicem, oba też charakteryzuje niezwykła cienkość 
głowni, niespotykana dla innych badanych artefak-
tów. Wyznaczone twardości dla zabytków są wysokie 
(478 HV – 2819/11_C i 530 HV – 3110/11_2), a struk-
tura krystaliczna martenzytyczna. To może wskazywać 
na wyjątkowe przeznaczenie tych noży do pracy w ja-
kimś stosunkowo miękkim materiale. Należy odrzu-
cić hipotezę o przeznaczeniu takich narzędzi do pracy 
w twardym surowcu (np. drewnie dębowym, kości), 
albowiem wysokiej twardości noży towarzyszy zwykle 
wysoka kruchość, co skutkowałoby ich zniszczeniem 
podczas pracy w twardych materiałach. Z tego powo-
du, a także ze względu na kształt i długość głowni moż-
na założyć, że ostrze pracowało pod niewielkim kątem 
lub w poziomie. Można zatem spróbować zakwalifi-
kować te noże do pracy w rzemiośle skórniczym. De 
Neergaard sugeruje (2011, s. 51–52), że noże o pro-
stych lub nieco zakrzywionych ostrzach oraz płaskich 
głowniach służyły do płaskich cięć. Krawędź pracująca 
takich noży musiała być ostrzona często, nawet co kilka 
minut. Taka konieczność ogranicza materiał i sposób 
wykonania noży do tych, które zawierają znaczną ilość 
stali lub są całkowicie stalowe. Ostry koniec noża także 
mógł być użytecznym elementem i służyć np. do prze-
kłuwania skór (?).

Skuwanie surowców o różnych właściwościach 
(stali i żelaza) odbywało się powszechnie, co potwier-
dza większość badanych zabytków (wykonanych nie 
tylko z kutego żelaza, ale także ze stali). Sposób po-
łączenia stalowego ostrza z różnym materiałowo tyl-
cem odbywał się także w określony i powtarzający się 
sposób. Łączenie ostrza i tylca przeprowadzano naj-
częściej ukośnie, żeby zapewnić maksymalnie dużą 
powierzchnię styku (wśród ukośnych nakładek są nie 
tylko proste, ale także zakrzywione, niczym szarfa, co 
także odnotowuje Cowgill et al. 2011). Czasem także 
kształtowano ukośnie obie powierzchnie (wypukle lub 

wklęsło, patrząc od ostrza), po to, żeby dodatkowo po-
większyć miejsce łączenia. Dla noży z placu Nowy Targ 
odnotowano oba typy połączenia, prezentowane na 
ryc. 363, odnotowując znaczną przewagę prostych po-
łączeń ukośnych, opisanych jako A. Stwierdzono rów-
nież występowanie prostej nakładki, występującej we 
wczesnym średniowieczu. Nie stwierdzono natomiast 
nakładki ząbkowanej, częstej we wczesnośredniowiecz-
nych nożach (Miazga 2014).

Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży

Ryc. 363. Najczęstsze sposoby połączenia żelaza i miękkiej 
stali ferrytyczno-perlitycznej, zidentyfikowane dla noży 

z pl. Nowy Targ. Rys. B. Miazga

Fig. 363. Most popular ways of welding iron and soft ferritic-
pearlitic steel identified in knives found at the Nowy Targ 

square. Drawing B. Miazga

Ciekawe spostrzeżenie odnotowano dla egzem-
plarza określanego jako nóż stołowy o nr. inw. 203/10. 
W przekroju poprzecznym widoczne jest skucie kilku 
różnych surowców (żelaza i stali) – i to nie jest niczym 
szczególnym. Na uwagę zasługuje jednak fakt przerwa-
nia ciągłości stalowej warstwy na jednym płazie noża, 
tuż nad ostrzem, i jej ponowna obecność w strefie tylca, 
co widać na ryc. 342. Taki stan może świadczyć o czę-
stym ostrzeniu noża i w konsekwencji zużyciu stalowej 
okładziny na jednym płazie noża. Ten typ noża został 
przedstawiony także na ryc. 364. Analogiczny skutek 
ostrzenia opisuje także de Neergaard (2011, s. 52–53).

Ustalenie istnienia związku między jakością noża 
a jego znakowaniem zostało wykonane dwutorowo 
(interpretacja wyników pojedynczych noży oraz anali-
za porównawcza z nożami nieznakowanymi). Analiza 
noży puncowanych dostarczyła informacji o występo-
waniu dwóch bardzo miękkich głowni wśród 13 prze-
badanych egzemplarzy. Jednym z nich jest najbardziej 
miękki nóż o nr. inw. 4016/11, którego największa 
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twardość wyniosła 96 HV. Drugim jest nóż B ze zbioru 
zabytków o nr. inw. 2819/11 (twardość ostrza 94 HV). 
Oba noże na podstawie wyglądu makroskopowego 
uznano za stołowe, a ich bardzo niska twardość może 
być kolejnym dowodem na wykorzystywanie do kroje-
nia już ugotowanych potraw, o czym wyżej wspomnia-
no. Inne znakowane noże są podobnie różnorodnie 
skonstruowane jak noże bez punc. Większość noży 
z puncą została wykonana z połączenia żelaza ze stalą 
(głównie ostrze), to jednak nie wyróżnia tych zabyt-
ków na tle innych noży z placu Nowy Targ, które nie 
zostały znakowane. Liczbowo wśród przebadanych 
13 noży z puncą znajduje się 11 noży o twardych, stalo-
wych ostrzach oraz dwa miękkie, żelazne egzemplarze. 
W zbiorze noży nieznakowanych przebadano 33 za-
bytki; wśród nich dwa noże są wykonane z miękkie-
go żelaza, a 31 ma stalowe ostrza. Porównując liczbo-
wo przebadane artefakty, można wręcz zaryzykować 
stwierdzenie, że noże puncowane mają jednak ogól-
nie niższą jakość. Teza ta jednak jest nieuzasadniona 
z uwagi na niewielki zbiór przebadanych zabytkowych 
noży z tego i z innych stanowisk. W wyniku przepro-
wadzonych badań nie udało zebrać się jednoznacznych 
argumentów wykluczających lub wiążących wysoką ja-
kość noży z ich znakowaniem. Najlepszym przykładem 
są noże 2819/11_C i 3110/11_2, o których pisano wy-
żej, także w kontekście funkcji. Jeden jest wykończony 
w detalu, ma złocistej barwy puncę w kształcie krzyżyka 
równoramiennego. Drugi nie jest znakowany. Wyniki 

badań metalograficznych pokazują, że oba noże zostały 
wykonane ze stali, ich twardość nie jest identyczna, ale 
wpisuje się w zakres odpowiadający martenzytowi, tak 
samo zresztą jak budowa krystaliczna.

Podsumowując zebrane dane o nożach późnośre-
dniowiecznych, można zauważyć ogromną różnorod-
ność technologiczną tych zabytków. W badanych eg-
zemplarzach stwierdzono występowanie wielu różnych 
surowców (od czystego kutego żelaza oraz jego połączeń 
w wielu wariantach ze stalą po noże stalowe), ale także 
zastosowanie wielu różnych operacji technologicznych 
(jak skuwanie czy hartowanie). Najczęściej budowa 
noży nie jest prosta i doskonale wpisuje się w publiko-
wane już i tu przytaczane technologie wykonania noży 
(ryc. 362). W analizowanych zabytkach stwierdzono 
liczne łączenia różnych materiałów. Wśród przebada-
nych noży znalazły się egzemplarze o wielu warstwach 
różnych surowców ułożonych pionowo, poziomo i – na 
kilka sposobów – także ukośnie. Widać to na zdjęciach 
mikroskopowych całych przekrojów noży (zob. np. 
ryc. 294). W większości wypadków stalowe ostrze po-
wstało w efekcie działania termicznego, podnoszącego 
znacznie twardość tej części głowni. Podczas obserwa-
cji mikroskopowych zauważa się wówczas obecność 
martenzytu, odpuszczonego martenzytu oraz bainitu. 
Obserwacje mikroskopowe pozwalają także określić 
ilość surowców złączonych w głowni, dzięki obserwacji 
linii zgrzewania (białe linie lub układające się liniowo 
inkluzje niemetaliczne).

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 364. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Rekonstrukcja budowy noża nr inw. 203/10 wraz ze zdjęciami 
mikroskopowymi przekroju poprzecznego noża. Widoczne zużycie stalowej okładziny w części środkowej jednego płaza (b) 

oraz obecność stali na tym płazie w tylcu (a) i ostrzu (c). Fot. B. Miazga

Fig. 364. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Knife, inv. no. 203/10. Reconstruction of morphology and micro-
scopic images of knife’s cross-section. Visible traces of wear on steel component in the central part of the flat (b) and presence 

of steel in the back (a) and edge (c) of this flat. Phot. B. Miazga
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Porównując wrocławskie noże z placu Nowy Targ 
z publikowanymi w literaturze europejskiej wynika-
mi badań późnośredniowiecznych znalezisk (Wilthew 
2011), można zauważyć podobieństwo nie tylko za-
stosowanych surowców, ale także podjętych działań 
technologicznych; rezultat badań 10 noży daje swoiste 
potwierdzenie wyników analizowanych noży nowo-
tarskich. Udaje się odnaleźć pełne analogie w sposobie 
łączenia różnych surowców (np. pionowe pasma obec-
ne w tylcach noży czy wielowarstwowa budowa całego 
przekroju głowni). Porównywalne są także miejsca łą-
czenia, jak okładziny stalowe biegnące wzdłuż płazów 
czy proste lub szarfowe nakładki, zlokalizowane jedy-
nie w partii ostrza noża. Podobne wyniki prezentują 
inni badacze (Scott 1991; Michalak et al. 2012). Pozwa-
la to umieścić Wrocław i wrocławskie zabytki w kręgu 
średniowiecznego rzemiosła europejskiego.

Beata Miazga
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6. Analiza surowcowa wybranych zabytków drewnianych

V. Dom i jego wyposażenie

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone 
w latach 2010–2012 na placu Nowy Targ we Wrocławiu 
przyczyniły się do pozyskania znaczącego zbioru śred- 
niowiecznych przedmiotów drewnianych. Zinwenta-
ryzowano łącznie przeszło 4060 fragmentów zabytków 
ruchomych, których formę ustalono. Spośród nich 
2560 wydatowano na fazy przedlokacyjne, a chronolo-
gię 1500 artefaktów określono na późne średniowiecze. 
W skład zbioru wchodzą rozmaite mobilia, zachowane 
głównie we fragmentach, będące składowymi różnych 
kategorii wytworów, opracowanych oddzielnie (zob. 
poszczególne rozdziały w tym tomie). Gros zbioru sta-
nowią elementy zastawy stołu i wyposażenia kuchni, 
jak również kramów kupieckich.

Analizę surowcową przeprowadzono dotychczas 
na wybranych wrocławskich zabytkach bednarskich 
i tokarskich z ul. Więziennej (Świętek 1999), Rynku 
(Pyszyński 2001; Wysocka 2001), ul. Szewskiej i Wita 
Stwosza (Konczewska 2010f) oraz Ostrowa Tumskie-
go (Rakoczy, Myśkow 2014; Myśkow, Rakoczy 2015). 
Łącznie przebadano blisko 300 artefaktów – przede 
wszystkim naczynia klepkowe i toczone.

Do obecnych badań wytypowano 29 fragmen-
tów zabytków będących składowymi prawdopodobnie 
22 naczyń klepkowych i toczonych, łyżek, rękojeści 
i okładzin noży (tab. V.6.1; ryc. 365). Identyfikacji ro-
dzaju drewna dokonano na podstawie analizy cech jego 
struktury na poziomie makro- i mikroskopowym. Ana-
liza mikroskopowa polegała na wykonaniu preparatów 
mikroskopowych w postaci cienkich skrawków drew-
na, pozyskanych przy użyciu żyletek mikrotomowych 
z dwóch lub trzech podstawowych płaszczyzn anato-
micznych. Po wykonaniu preparatów poddano je bez-
pośredniej analizie za pomocą mikroskopu biologiczne-
go, wy- posażonego w kamerę sprzężoną z komputerem 
z opro- gramowaniem do analizy obrazu Motic Images 
Plus 2.0 ML. Dodatkowo sfotografowano otrzymane ob-
razy mikroskopowe (ryc. 366). W przypadku każdego 
obiektu preparaty skrawano z takich miejsc, aby ślady po 
ich pozyskaniu były na obiekcie jak najmniej widoczne.

a. Naczynia klepkowe

Przeanalizowane próbki pobrano z zabytków da-
towanych w przybliżeniu przeważnie od 2. poł. XII do 
końca XIV w. Niewielkich rozmiarów donicowatą misę 
(6 fragmentów) wykonano w całości z drewna modrze-
wiowego (tab. V.6.1: 14), podobnie jak dno młodszej 
misy (tab. V.6.1: 5) oraz dwie klepki należące do jedne-
go wiaderka (tab. V.6.1: 3–4), a pojedyncze klepki wia-
dra i antałka z drewna sosnowego oraz cisowego (tab. 
V.6.1: 18–19). Dno beczki zostało wyciosane z drewna 
jodłowego (tab. V.6.1: 22).

Wyniki starszych analiz potwierdziły nikły udział 
wymienionych rodzajów drewna w wytwórczości na-
czyń klepkowych z górnym otworem. Z ustaleń wynika 
bowiem, że materiałem najczęściej wykorzystywanym 
do ich produkcji było w późnośredniowiecznym Wroc- 
ławiu drewno świerkowe, a tylko w kilku przypadkach 
badania wykazały obecność sosny, cisu, jodły i modrze-
wia (Świętek 1999, s. 105, 107; Wysocka 2001, s. 173; 
Konczewska 2010f, s. 290). Beczki wyrabiano z elemen-
tów pochodzących z różnych rodzajów drewna: klep-
ki – dąb, wieka i dna – świerk lub modrzew (Wysocka 
2001, s. 173; Konczewska 2010f, s. 290). Należy mieć 
jednak na uwadze niewystarczającą do formułowania 
wiążących wniosków liczbę przebadanych dużych na-
czyń bednarskich, choć dotychczasowe wyniki świad-
czą o zróżnicowaniu doboru surowca.

Większym zróżnicowaniem surowcowym od-
znaczają się wytwory bednarskie z wczesnośrednio-
wiecznych stanowisk na Śląsku. Z grodu na Ostrówku 
w Opolu pozyskano z poziomów konstrukcyjnych da-
towanych od 4. ćw. X do 4. ćw. XII w. głównie materiał 
cisowy, sosnowy i świerkowy, ale wystąpiły tam rów-
nież naczynia jodłowe, modrzewiowe i dębowe (tab. 
V.6.2). Znamienne, że drewno cisowe chętnie wyko-
rzystywano w Opolu do produkcji wiaderek, a sosnowe 
np. do antałków (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, 
s. 161, 172, 183, 217, 252, 272; por. Kaźmierczyk 1965, 
s. 482), których lepiej zachowane egzemplarze datowa-
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no na 4. ćw. XI i XII w. Udowodniono też użycie dębiny 
do produkcji jednowątorowych klepek wchodzących 
w skład średnich rozmiarów, otwartych naczyń cylin-
drycznych, być może wiader.

Z kolei analiza dendrologiczna wybranych zabyt-
ków z ul. św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wroc- 
ławiu, datowanych na XI–XII w., wykazała pośród 
elementów naczyń klepkowych największy udział su-
rowca cisowego (4 klepki i 2 dna). Jedynie dwie klepki 
pochodzące z niewielkich rozmiarów miski oraz kubka 
zostały wyciosane z drewna innego rodzaju: sosny i jo-
dły (Myśkow, Rakoczy 2015, s. 364, tab. 1).

Do spajania wszystkich typów naczyń klepkowych 
używano w średniowieczu najczęściej opasek organicz-
nych. We Wrocławiu trzy przebadane wiązania misek 
klepkowych wyrobiono z bliżej nieokreślonego drewna 
pozyskanego z drzew liściastych (Konczewska 2010f, 
s. 290). Na Ostrówku w Opolu potwierdzono z kolei 
użycie w tym celu cisu (Bukowska-Gedigowa, Gediga 
1986, s. 100, 180, 222). Warto zaznaczyć, że drewniane 
obręcze miały także relikty beczek ze szczecińskiego Po-
dzamcza (Metz 2006, s. 298) i dobrze zachowane dębowe 
egzemplarze ze statku, tzw. Miedziowca, który zatonął 
u wybrzeży Gdańska. W przypadku wspomnianego wra-
ku analiza wykazała użycie do opasania klepek drewna 
jesionu, leszczyny i młodej dębiny (Jagielska, Urbański 
2014, s. 123), toteż przeważa opinia, że rozpowszech-
nienie żelaznych obręczy nastąpiło dopiero w czasach 
nowożytnych (por. Kaźmierczyk 1965, s. 480, 487).

Cechą charakterystyczną jest zastosowanie wyłącz-
nie drewna iglastego do wyrobu klepek i den małych 
naczyń, przy czym zauważalna jest odmienność regio-
nalna w doborze jego gatunków, związana zapewne ze 
specyfiką drzewostanu poszczególnych obszarów dzi-
siejszej Polski (zob. Stępnik 1996, s. 272; Wysocka 2001, 
s. 173–174, tam literatura).

b. Naczynia toczone

Spośród 7 przeanalizowanych zabytków dato-
wanych od 2. poł. XII do XVI w. 4 zostały wykonane 
z drewna klonowego, a 2 z jesionowego. W pierwszej 

grupie znalazły się: obustronnie toczony talerz (tab. 
V.6.1: 1), 3 części należące do 2 dzbanów (tab. V.6.1: 
15–17) i pokrywka (tab. V.6.1: 20); w drugiej: puszka 
(tab. V.6.1: 2) oraz jednostronnie wytoczony talerz lub 
misa (tab. V.6.1: 13).

Wyniki analizy surowcowej naczyń toczonych 
z placu Nowy Targ są zbieżne z dotychczasowymi usta-
leniami badaczy. Rzemieślnicy wrocławscy do pro-
dukcji tej kategorii naczyń wybierali drewno przede 
wszystkim jesionowe i klonowe. Jesion dominuje w na- 
warstwieniach późnośredniowiecznych, stanowiąc ma-
teriał, z którego wykonano wszystkie poddane anali-
zie misy i talerze (Świętek 1999, s. 109; Wysocka 2001, 
s. 175; Konczewska 2010f, s. 290), dla wczesnego śre-
dniowiecza natomiast dowiedziono niewiele większej 
dyferencjacji surowcowej. Z badań Józefa Kaźmierczyka 
na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu pochodzą, datowa-
ne na 2. poł. X – XIII w., wyroby tokarskie zarówno je-
sionowe (63% analizowanego zbioru) i klonowe (17%), 
jak i wykonane z drewna olszy czarnej oraz buku (Ra-
koczy, Myśkow 2014, s. 221, tab. 4). Z nowszych prac 
wykopaliskowych przeprowadzonych przy ul. św. Idzie-
go na Ostrowie Tumskim pozyskano m.in. fragmenty 
dwóch naczyń toczonych wykonanych z lipy (Myśkow, 
Rakoczy 2015) – surowca, który na podstawie dotych-
czasowych badań dendrologicznych można uznać za 
stosunkowo rzadko stosowany przy produkcji tokar-
skiej na Śląsku we wczesnym średniowieczu (tab. V.6.2).

Dla porównania, w przeanalizowanym zbiorze mis 
i talerzy z Ostrówka w Opolu najwięcej jest naczyń je-
sionowych (45%), brzozowych (19%) oraz olchowych 
(10%) (tab. V.6.2). Podobna sytuacja zachodzi na Ostro-
wie Lednickim, gdzie poddane analizie naczynia wy-
toczono wyłącznie z drewna drzew liściastych, przede 
wszystkim jesionu (Stępnik 1996, s. 264–265, tab. 1, 2).

Przewaga naczyń klonowych wśród oddanych do 
analizy przedmiotów z placu Nowy Targ nie może być 
uznana za cechę atypową, gdy uwzględni się wczesną 
chronologię większości zabytków. Tym niemniej war-
to odnotować fakt użycia drewna klonowego także do 
produkcji dużego talerza o średnicy 50 cm oraz unika-
towych naczyń, jakimi są dwa zachowane fragmenta-
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rycznie dzbany w typie Drechselkanne. Wiadomo, że 
również zbliżony wyglądem do okazów wrocławskich 
uchwyt dzbana w tym typie, odnaleziony w studni 

zamkowej w Weissensee (Turyngia), został wykonany 
z drewna klonu (Friedel 2010, s. 216).

V. Dom i jego wyposażenie

Ryc. 365. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki drewniane poddane analizie surowcowej. Skala: a – 1, 5; b – 2; 
c – 7–8; d – 3–4, 6, 9–23. Fot. J. Szajt

Fig. 365. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wooden artefacts which were subject to materials analysis.
 Scale: a – 1, 5; b – 2; c – 7-8; d – 3-4, 6, 9-23. Phot. J. Szajt
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Analiza surowcowa wybranych zabytków drewnianych

Ryc. 366. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fotografie mikroskopowe podłużnych płaszczyzn drewna. Fot. E. Roszyk

Fig. 366. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Microscopic view of longitudinal wood surfaces. Phot. E. Roszyk

c. Łyżki, rękojeści i okładziny noży

Analizie poddano 3 łyżki. Najstarszą, datowaną na 
2. poł. XII – pocz. XIII w., wystrugano z trzmieliny (tab. 
V.6.1: 23); młodsze okazy, których chronologię ustalo-
no na okres miejski, wykonano z jałowca (tab. V.6.1: 
10) oraz jodły (tab. V.6.1: 6).

Wybór jałowca do produkcji łyżek można uznać za 
lokalną specyfikę rzemiosła wrocławskiego w późnym 
średniowieczu – 8 dotychczas przebadanych zabytków 
pochodzących z Rynku wykonano z tego surowca, 
a tylko 2 z drewna klonowego (Wysocka 2001, s. 175). 
Dla porównania, w grodzie opolskim w wytwórstwie 

łyżek używano rozmaitego materiału, mimo to da 
się odnotować dominację klonu, brzozy i trzmieliny, 
a więc drewna liściastego (tab. V.6.2).

Drewniane okładziny i rękojeści noży odkryte na 
Śląsku nie były do tej pory przedmiotem szerszej anali-
zy surowcowej. Siedem przebadanych zabytków z placu 
Nowy Targ, odkrytych w nawarstwieniach datowanych 
od 2. poł. XII do 1. poł. XV w., zostało wyprodukowa-
nych głównie z drzew liściastych (tab. V.6.1: 7–9, 11–
12, 21, 24). Na uwagę zasługuje rozmaitość doboru su-
rowca, zidentyfikowano bowiem drewno klonu, dzikiej 
gruszy, trzmieliny, bukszpanu i cisu.
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d. Najważniejsze cechy techniczne 
i zastosowanie drewna

Zidentyfikowano drewno zarówno rodzajów igla-
stych żywicorodnych (modrzew – Larix, sosna zwy-
czajna – Pinus sylvestris L.) i nieżywicorodnych (cis – 
Taxus baccata L., jałowiec – Juniperus, jodła – Abies), 
jak i liściastych pierścieniowo-naczyniowych (jesion 
– Fraxinus) i rozpierzchło-naczyniowych (grusza dzi-
ka – Pyrus communis L., klon – Acer). Stan zabytków 
pozwolił na określenie gatunku drewna tylko w nie-
których przypadkach, w pozostałych udało się ustalić 
jedynie jego rodzaj.

Drewno modrzewia jest ciężkie i twarde, łupliwe, 
trudne w obróbce, skłonne do pękania. Jest bardzo 
wytrzymałe i trwałe, nawet w wodzie (część twardzie-
lowa). Stosowane jest m.in. w budownictwie wodnym 
i ziemnym, a także do wyrobu beczek, kadzi i urządzeń 
dla przemysłu chemicznego, gdyż jest drewnem kwaso-
odpornym (Krzysik 1974, s. 645).

Sosna zwyczajna charakteryzuje się drewnem śred-
nio ciężkim, o średnich właściwościach mechanicz-
nych. Drewno to jest łupliwe, trwałe (część twardzielo-
wa) i łatwe w obróbce. Ma wszechstronne zastosowanie 
(Krzysik 1974, s. 645; Wagenführ 2007, s. 390; Spława-
-Neyman, Owczarzak 2015).

Cis to drewno zwarte, twarde i ciężkie. Bardzo 
trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, bardzo 
odporne na rozkład przez grzyby, nie podlega zaata-
kowaniu przez owady, stosunkowo odporne na ogień. 
Jest trudne w obróbce. Właściwości mechaniczne ma 
o wiele gorsze, niż wynikałoby to z jego dużej gęstości. 
Drewno to ma wartość unikatową, jest cennym ma-
teriałem zdobniczym, stosowanym m.in. do wyrobu 
wysokiej jakości luksusowej galanterii drzewnej (grze-
bienie, łyżki, kubki, fajki), przeznaczanym na snycerkę 
drzewną, czółenka tkackie, intarsje (dawniej stosowane 
jako namiastka hebanu). W wiekach średnich stoso-
wano je także do wyrobu broni: łuków i kusz (Krzysik 
1974, s. 646; Spława-Neyman, Owczarzak 2015).

Drewno jałowca jest zwarte, twarde, średnio cięż-
kie, bardzo trwałe i odporne na grzyby i owady. Wła-

ściwości mechaniczne tego drewna są dość dobre, 
a obróbka łatwa wszystkimi rodzajami narzędzi i tech-
nologii, szczególnie skrawaniem, toczeniem, gięciem 
(zwłaszcza młode pędy). Stosowane jest m.in. do wy-
robu przedmiotów toczonych i snycerskich, galanterii 
drzewnej i rękodzieła artystycznego, m.in. lasek, wę-
dzisk, biczysk, wykałaczek (Krzysik 1974, s. 646; Spła-
wa-Neyman, Owczarzak 2015).

Jodła jest drewnem lekkim, łupliwym, skłonnym 
do pękania i paczenia się, o średnich właściwościach 
mechanicznych, łatwym w obróbce, bardzo trwałym w 
wodzie. Ma szerokie zastosowanie, m.in. w produkcji 
beczek i kadzi, nawet w przemyśle chemicznym (Krzy-
sik 1974, s. 645; Spława-Neyman, Owczarzak 2015).

Drewno jesionu o szerokich przyrostach rocznych 
jest twarde, bardzo wytrzymałe i trudne w obróbce, 
a wąskosłoiste – miękkie, o mniejszej wytrzymałości 
i łatwe w obróbce. Jesion jest drewnem sprężystym, 
giętkim, ale niezbyt trwałym, zwłaszcza na wolnym po-
wietrzu, nieodpornym na warunki atmosferyczne. Na-
daje się do obróbki toczeniem i do snycerki. Stosowane 
m.in. do wyrobu beczek (Krzysik 1974, s. 647; Spława-
-Neyman, Owczarzak 2015).

Grusza dzika odznacza się drewnem ciężkim, 
twardym, trudno łupliwym, dość trwałym, o wysokich 
właściwościach mechanicznych. Drewno to jest giętkie 
i elastyczne. Daje się dobrze obrabiać i wykańczać. Za-
stosowanie znajduje m.in. w produkcji uchwytów na-
rzędzi, wyrobów toczonych i w snycerce (Krzysik 1974, 
s. 650; Spława-Neyman, Owczarzak 2015).

Klon to również drewno ciężkie, twarde, o dobrych 
właściwościach mechanicznych. Łatwo poddaje się 
obróbce struganiem, frezowaniem i szlifowaniem. Jest 
dość odporne na działanie kwasów, mało odporne na 
działanie zasad. Spotykane m.in. w wyrobach kołodziej-
skich, narzędziach, rękojeściach, drobnym sprzęcie 
kuchennym, wyrobach toczonych i snycerskich (Krzy-
sik 1974, s. 650; Spława-Neyman, Owczarzak 2015).
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