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VII. Znajomość pisma w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Przedstawiciele nauk historycznych, oceniając zna-
jomość pisma, wykorzystują różne źródła. Ostatnio 
obszerniej przedstawiono nowe kierunki badań nad 
znajomością pisma w aspekcie społecznym (Kaliszuk 
2011; Jurek 2011; Czaja 2011; Janicki 2011; Bartosze-
wicz 2011). Archeolodzy na ogół uwzględniają przede 
wszystkim przybory do pisania, takie jak tabliczki wo-
skowe oraz futerały do ich przechowywania, rylce do 
pisania na wosku – stilusy – i rzadkie u nas kałamarze 
(zob. Żak 1956; Kaźmierczyk 1973; Sołtan-Kościelecka 
1999; 2002). Niekiedy przedmioty z późnego średnio-
wiecza, zbliżone do stilusów, identyfikuje się jako pió-
ra, ale nieliczne znaleziska z dzisiejszych ziem Polski 
pochodzą raczej z czasów nowożytnych. W źródłach 
ikonograficznych pojawiają się także okulary, ale dotąd 
znamy zaledwie jeden pewny egzemplarz – z Elblą-
ga – i, ze względu na zieloną barwę szkieł (Nawrolska 
2004, s. 501), traktować je należy jako okulary przeciw-
słoneczne. Ostatnio odnotowujemy też wyraźny przy-
rost wyrobów z najrozmaitszych surowców, na których 
widnieją inskrypcje. W archeologii wykorzystuje się 
jednak tego rodzaju znaleziska głównie w badaniach 
nad symboliką. Od pewnego czasu archeolodzy zaczęli 
zajmować także okuciami ksiąg.

Tabliczki woskowe

Znalezione na Nowym Targu we Wrocławiu ta-
bliczki woskowe (aneks VII.1) z kilku powodów nale-

ży traktować jako odkrycia unikatowe. W przypadku 
odkrytego poliptyku mamy na myśli typ i technikę 
wykonania przedstawienia oraz materiał, na jakim na-
malowano miniaturę; w przypadku pojedynczych ta-
bliczek zaś – rzadkie w Polsce formy z uchwytem. Ry-
ciny na wierzchniej i spodniej okładce poliptyku (ryc. 
412 a, b) trzeba traktować jako jedną scenę – Adora-
cji Chrystusa przez świętego mnicha. Mnich z brodą,                                 
w nimbie, białym habicie i czarnym płaszczu, w po-
zycji klęczącej to najpewniej dominikanin, przypusz-
czalnie św. Dominik. Chrystus w nimbie krzyżowym 
siedzi, prawdopodobnie na sarkofagu, z ugiętymi 
w łokciach i uniesionymi ku górze rękami, ukazując swe 
rany. Mamy tu zatem przedstawienie Męża Boleści (Vir 
Dolorum). Przypomnijmy, że w XIII – 1. poł. XIV w. 
w sposób szczególny rozwijała się u dominikanów teo-
logia i mistyka pasyjna, a zabytek znaleziono w niewiel-
kiej odległości od kościoła św. Wojciecha, należącego 
w tym czasie do dominikanów. Przedstawienia Chry-
stusa Boleściwego są w Polsce dość rzadkie i na ogół 
Chrystus stoi, a w XIV w. zupełnie wyjątkowo ukazy-
wany jest, jak na naszym znalezisku, w pozycji siedzą-
cej (zob. Jurkowlaniec 2001). W śląskim malarstwie 
miniaturowym omawiany zabytek jest najstarszym 
tego rodzaju przedstawieniem. Najbliższą analogią do 
okładek wrocławskich są zabytki znalezione w klasz-
torze klarysek w Ribnitz (Mecklenburg-Vorpommern, 
z mnie więcej połowy XIII w., określone przez badaczy 
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niemieckich jako „Andachtstafeln”. Na opublikowanej 
drewnianej tabliczce naklejony jest pergamin, na któ-
rym widnieje kolorowana miniatura przedstawiająca 
Madonnę z Dzieciątkiem (Jöns 2005, s. 416, ryc. 10). 
Cechy stylistyczne tego romańskiego jeszcze zabytku 
pozwalają na uściślenie jego datowania na czas około 
połowy XIII w., a więc mniej więcej o stulecie wcze-
śniej, aniżeli datujemy tabliczki wrocławskie. W języku 
niemieckim „Andachtstafel” to pojęcie nader pojemne 
i dotyczy ogólnie przedstawienia religijnego umożli-
wiającego skupienie, zadumę czy modlitwę. Może to 
być niewielki obrazek, kapliczka przydrożna, ale także 
obraz ołtarzowy. Zabytek ten ma na pionowej krawędzi 
dwa otwory do przewlekania sznurka lub rzemienia, co 
jest typowe dla średniowiecznych poliptyków. Sądzimy, 
że jest to, podobnie jak w przypadku znaleziska wroc-
ławskiego, jedna z okładek poliptyku. Zabytek wro-
cławski został znaleziony w obszarze o naruszonej stra-
tygrafii, a więc datowanie może się opierać jedynie na 
cechach stylistycznych, co pozwoliło nam na ustalenie 
chronologii na 1. poł. XIV w. Zachował się wprawdzie 
wosk na tabliczkach z poliptyku, ale ewentualne napisy 
są nieczytelne (ryc. 413 b, 414, 415).

Pojedyncze tabliczki odkryte na Nowym Targu 
mają klasyczny, prostokątny kształt, a ponadto z krót-
szego boku są zaopatrzone w drewniany uchwyt (ryc. 
416). Tego rodzaju formy są rzadkie, ale częściej poja-
wiają się w źródłach ikonograficznych. Na ich podsta-
wie można stwierdzić, że posługiwali się nimi zarów-
no dorośli (http://tethys.imareal.sbg.ac.at/realonline, 
nr 002090), jak i dzieci chodzące do szkoły. W tym 
ostatnim wypadku tabliczka była zamocowana przy 
pasie (http://classes.bnf.fr/ema/grands/447.htm). Nie-
stety tabliczki z uchwytem nie zawierały wosku, co 
uniemożliwia określenie ich użytkownika.

Istnieje pewna zależność między szerokością tabli-
czek a ich funkcją. Do szerokości ok. 10,5 cm możemy 
mówić o notatnikach, które mogły być noszone w fu-
terale przy pasie. Wyróżnia się tu grupa egzemplarzy 
miniaturowych, o szerokości nieprzekraczającej ok. 
5,2 cm, i do tej grupy należą także tabliczki wrocław-
skie. Jak się zdaje, egzemplarze te można było nosić 

także zawieszone na szyi. Wśród notatników o nieco 
większych wymiarach mamy kilkakrotnie poświadczo-
ną funkcję: zabytek o szerokości 6,6 cm z Elbląga słu-
żył jako notatnik uczniowi (Nawrolski, Tandecki 1987, 
s. 595), nieco tylko szerszy futerał z tego miasta – 6,8 cm 
– zawiera zapiski handlowe, być może lichwiarskie (Na-
wrolska, Tandecki 1997, s. 134), a egzemplarz krakow-
ski o szerokości 8,8 cm określono jako notatnik krawca 
(Katalog Kraków 2007, ryc. V.40). Jednak już egzem-
plarze o szerokości powyżej 10,6 cm osiągają znacznie 
większe wysokości aniżeli największe notatniki i moż-
na je określić jako archiwalno-biblioteczne, na których 
sporządzano głównie zapiski sądowe i czynszowe.

W naszej strefie kulturowej dominują tabliczki 
drewniane, a na Zachodzie Europy częste są egzempla-
rze wykonane z kości słoniowej (zob. np. Müller 1996, 
ryc. 97), z motywami religijnymi bądź miłosnymi, któ-
re nie służyły jednak do celów merkantylnych. Średnio-
wieczne tabliczki znamy z takich miast śląskich, jak By-
tom (Katalog Bytom 2004, s. 48; Andrzejewska 2006), 
Legnica (Kaźmierczyk 1973), Jawor (Lindner 1868) 
i Wrocław, plac Nowy Targ. Poza Śląskiem tabliczki 
woskowe liczne są w miastach hanzeatyckich, jak El-
bląg (Jasiński 1991; Nawrolski, Tandecki 1987; Nawrol-
ska, Tandecki 1997); Gdańsk (Jasiński 1991; Jabłońska 
2002) i Toruń (Górski, Szczuczko 1980; Jasiński, Tan-
decki 1984). Z terenu Królestwa Polskiego znamy le-
dwie jeden notatnik krawca bądź cechu krawieckiego 
(Katalog Kraków 2007, ryc. V.40). Wszystkie okazy zna-
lezione na terenie dzisiejszej Polski mają kształt prosto-
kąta, ze Skandynawii natomiast znane są egzemplarze 
zaokrąglone w partii górnej (Das Reich 1992, s. 195). 
Podobne formy tabliczek przedstawiono na miniatu-
rach w Kodeksie Manesse (Manessische 1929, fol. 66v, 
323r, 364r).

Wytwórczość tabliczek. Wytwórczością tabliczek 
woskowych trudnili się we Wrocławiu zapewne przed-
stawiciele rzemiosł drewnianych. W znaczących ośrod-
kach hanzeatyckich, takich jak Gdańsk, Toruń czy 
Elbląg, odnotowano w źródłach pisanych działalność 
wyspecjalizowanych rzemieślników określanych jako 
teffelmaker (Nawrolska, Tandecki 1997, s. 132, przyp. 9). 
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We Wrocławiu natomiast odnotowano w 1391 r. trzech, 
a w 1403 r. pięciu pergaministów (parmynter) (Goliński 
1997, s. 392, tab. 67). W literaturze pojawiły się sugestie, 
że tabliczki woskowe wykonywano również z kamie-
nia, za czym miałoby przemawiać znalezisko z Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu (Kaźmierczyk 1990, ryc. 33: 
1). Ze względu na jednostkowy charakter tego zabytku 
sprawa wymaga dalszych badań.

Futerały na tabliczki woskowe. Znacznie rzadziej 
aniżeli tabliczki woskowe znajdywane są skórzane fu-
terały do ich przechowywania (aneks VII.2). Noszono 
je przeważnie przymocowane do pasa, na co wskazu-
ją dość liczne źródła ikonograficzne, a także szlufki 
na bokach futerałów, przez które przewleczone były 
tasiemki do mocowania przy pasie. Do najbardziej 
okazałych egzemplarzy należą futerały z wytłaczanej 
skóry bydlęcej (zob. Kohlhaussen 1944–1949; Fingerlin 
1995), wśród których wyróżnia się futerał ze zbiorów 
muzealnych Wrocławia (Fercowicz 2002, s. 426–427), 
wykorzystywany wtórnie jako pojemnik na tablicę 
przysiąg cechu rzeźników. Zabytek ten powstał najpew-
niej w Nysie, a odbite po obu stronach przedstawienia 
prezentują niezwykle bogaty program ikonograficzny, 
częściowo identyczny ze znanym ze śląskich znaków 
identyfikacyjno-apotropaicznych i zbliżony do nie-
których amuletów miłosnych (zob. Wachowski, Jaroch 
2009). Futerał ten powstał zapewne z okazji małżeń-
stwa przedstawicieli Piastów opolskich i świdnicko-ja-
worskich, około połowy XIV w. Uwzględnia on także 
ówczesną sytuację polityczną Śląska: herby Przemyśli-
dów i Piastów są nachylone ku sobie, a więc mamy tu 
przykład kurtuazji heraldycznej. Kolejne, już nie tak 
okazałe futerały na tabliczki woskowe, wykonane z wy-
tłaczanej skóry bydlęcej, znamy ze strefy hanzeatyckiej. 
Okaz ze Starego Miasta Elbląga jest ozdobiony sceną 
Tańca ze Śmiercią (Nawrolska, Tandecki 1997, ryc. 4), 
a zabytki z Gdańska – scenami biblijnymi (Kościński 
2003, ryc. 11 i) oraz stworami fantastycznymi (syrena 
i centaur; B. Ceynowa, informacja osobista). Zabytki ze 
skór miękkich, jak futerał ze skóry cielęcej z Nowego 
Targu we Wrocławiu, zdobiony był na gorąco nieskom-
plikowanym ornamentem roślinnym (ryc. 417).

Stilusy

Prowadzone w latach 2010–2012 badania na No-
wym Targu ujawniły 11 stilusów (aneks VII.3; ryc. 
418). Do tego dodać trzeba dwa rylce z dawniejszych 
badań prowadzonych na samym placu (Kaźmierczyk 
1973, ryc. 1 h, i) oraz egzemplarze znalezione w rejo-
nie Nowego Targu: cztery w wykopie II, naprzeciw ko-
ścioła św. Wojciecha (Kaźmierczyk 1973, ryc. 1 a–c, j); 
jeden na ul. Drewnianej (Kaźmierczyk 1973, ryc. 1 d) 
i jeden na ul. Kotlarskiej (Kaźmierczyk, Lodowski 1963, 
ryc. 11 l). Ogółem w rejonie Nowego Targu znaleziono 
więc 19 rylców. Pojedyncze egzemplarze znamy z Ryn-
ku (Limisiewicz et al. 2002, ryc. 80 f) i z terenu cmen-
tarza przy kościele Bożego Ciała (Wojcieszak 2012, ryc. 
108: 4). Ponadto na Ostrowie Tumskim odkryto trzy 
wczesnośredniowieczne (?) egzemplarze (Kóćka 1962, 
ryc. 11; Kaźmierczyk et al. 1976, ryc. 11 u, ryc. 24), a na 
Ołbinie dwa, w tym jeden w grobie (Piekalski 1991, ryc. 
XVI: 1, 2). Stilusy stosunkowo łatwo gubiono. Znano 
kilka sposobów zapobiegania temu: w ramce tabliczki 
drążono specjalne żłobek na rylec, jak np. na zabyt-
ku z Legnicy (Kaźmierczyk 1973, ryc. 3); w wieczku 
i w samym futerale na tabliczki umieszczano skórza-
ne szlufki, a przewleczony przez nie stilus zabezpieczał 
futerał przed otwarciem i jednocześnie chronił rylec 
przed zgubieniem (zob. Fingerlin 1995, ryc. 50); z boku 
futerału znajdowała się specjalna kieszonka na stilus 
i wreszcie niektóre rylce (zwłaszcza typ harceński) 
miały na końcu główki otwór, w nim przewleczone 
ogniwko, które mocowano do pasa. Pod względem 
formalnym odkryte na Śląsku stilusy reprezentują typy 
zachodnie (zob. Schimpff 2004), zwłaszcza popularne 
są formy z główką trapezowatą bądź w kształcie lite-
ry T oraz z ornamentem tzw. S-Z poniżej główki (zob. 
Gnaedig, Marquart 2012). Wprawdzie przez długi czas 
sądzono w Polsce, że okazy z trapezowatą główką mają 
genezę wschodnią, ale dziś już wskazuje się na ich ka-
rolińskie pochodzenie (zob. Marquart 2013, ryc. 3). 
Dla zbioru stilusów z Nowego Targu charakterystycz-
ny jest stosunkowo wysoki udział egzemplarzy bardzo 
krótkich. Ostatnio w literaturze niemieckiej pojawiły 
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się propozycje odmiennej (szpile do włosów) niż do-
tąd interpretacji funkcji niektórych typów stilusów 
(Lüdecke 2013). W średniowieczu stilusy wykony-
wano sporadycznie ze srebra, często z brązu i żelaza, 
a w nadmorskiej strefie hanzeatyckiej popularne są to-
czone okazy kościane (zob. Sołtan-Kościelecka 1999; 

2002), na Śląsku dotąd nieznane. Egzemplarze zna-
lezione na Nowym Targu wykonane są bądź z brązu 
(ryc. 418 b), bądź z żelaza (ryc. 418 c–k), a jeden okaz 
sporządzono z żelaza i następnie powleczono brązem 
(ryc. 418 a).

Ryc. 412. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Okładki poliptyku przed konserwacją (awersy). Ze zbiorów 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 412. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Polyptych bindings before conservation (obverse sides). 
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. M. Mackiewicz
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Ryc. 413. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tabliczki woskowe z poliptyku po konserwacji (awersy i rewersy). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 413. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wax tablets from a polyptych after conservation 
(obverse and reverse sides). Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 414. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tabliczki woskowe z poliptyku po konserwacji (awersy i rewersy). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 414. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wax tablets from a polyptych after conservation 
(obverse and reverse sides). Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 415. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012 . Tabliczki woskowe z poliptyku po konserwacji (awersy i rewersy). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 415. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wax tablets from a polyptych after conservation 
(obverse and reverse sides). Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 416. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tabliczki woskowe z uchwytem, po konserwacji. Ze zbiorów 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 416. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Wax tablets with handles, after conservation. Collection: 
Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 417. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Skórzany futerał na poliptyk, po konserwacji. Ze zbiorów 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 417. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Polyptych’s leather case, after conservation. 
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 418. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Stilusy. Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 418. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Styluses. Collection: Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Kałamarze

Wczesne kałamarze były wykonywane z rogu, co 
determinowało ich kształt. Były to egzemplarze stacjo-
narne, osadzane w otworach przy pulpicie pisarza, bądź 
przenośne, mocowane przy pasie, zaopatrzone przy 
krawędzi w dwa otworki do przewleczenia sznurka lub 
rzemienia. Zabytki takie, datowane jednak na wczesne 
średniowiecze, znamy np. z Ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu (Jaworski 1990, tabl. VII h, i). Nowa forma 
z XV w., wykonana z poroża, zbliżona do szklanych 
buteleczek na atrament, znana jest jedynie ze Starego 
Rynku w Elblągu (Marcinkowski 2007a, ryc. 9). Także 
ten przedmiot zaopatrzony był w rzemyk, umożliwiają-
cy jego przenoszenie. Na Nowym Targu we Wrocławiu 
nie odkryto niestety kałamarzy.

Księgi

Począwszy od 1385 r., we wrocławskich testamen-
tach wymieniane są książki, niekiedy bez bliższego 
określenia, kiedy indziej nawet pełne katalogi bibliotek 
teologicznych, medycznych i innych oraz Gesta Roma-
norum (Schultz 1871, nr 13, 17, 20, 32, 47, 53, 56, 64, 
74, 82, 93). Pokaźną serię gotyckich i renesansowych 
okuć ksiąg odkryto w fosie miejskiej we Wrocławiu 
(Wiśniewski 1993a, ryc. 2; Konczewska, Konczewski 
2004, ryc. 47 a–k). Przypuszczalnie trafiły tam z poło-
żonej w niewielkiej od fosy odległości biblioteki klasz-
tornej dominikanów. Pięć okuć odkryto w kompleksie 
osadniczym na wrocławskim Ołbinie (Piekalski 2014a, 
ryc. 5), a zaledwie jeden egzemplarz na Ostrowie Tum-
skim (Kaźmierczyk 1991–1995, ryc. 52). Na Nowym 
Targu nie znaleziono jednak ani jednego okucia księgi.

Okulary

Z fosy miejskiej we Wrocławiu wydobyto trzy 
szklane soczewki, 16 szkieł okularowych i okulary (Wi-
śniewski 1993a, s. 344). Brak kontekstu kulturowego 
nie pozwala jednak na ich datowanie. Z 1436 r. pocho-
dzi informacja, że złotnik Wacław z Pragi zwrócił (po 

naprawie) franciszkanom z Wrocławia, prócz różnych 
przedmiotów, także okulary (Schultz 1871, nr 51).

Przedmioty z napisami

W późnym średniowieczu obserwujemy nieby-
wały przyrost przedmiotów z napisami. Są to zarówno 
inskrypcje wykonane głównie techniką wykuwania, 
jak np. napisy w bordiurach nagrobków, czy rycia, np. 
na ozdobach i akcesoriach stroju, jak też wielokrotnie 
powtarzane inskrypcje na wyrobach odlewanych, jak 
znaki pielgrzymie i ozdoby, bądź zdobionych techniką 
odciskania, jak skórzane futerały, a później także kafle. 
Niekiedy inskrypcje są niezrozumiałe, zawierają ewi-
dentne błędy, litery są odwrócone, przestawione itd. 
Dawniej wszystkie te uchybienia kładziono na karb 
nieznajomości pisma wśród rzemieślników. Dzisiaj 
sądzi się, że w wielu przypadkach była to rzeczywista 
przyczyna, ale bardzo często chodziło o to, by przed-
miotowi nadać moc magiczną, niezrozumiałą dla osób 
niepowołanych. Jest wreszcie grupa przedmiotów zdo-
bionych pismem jak ornamentem.

Nawet w stosunkowo niedawno opublikowa-
nych pracach poświęconych pismu paleograficznemu 
uwzględnia się jedynie tradycyjne kategorie przed-
miotów, jak nagrobki, tablice erekcyjne, przedmioty 
związane z liturgią, w tym dzwony, i ledwie pojedyncze 
przedmioty codziennego użytku (zob. Trelińska 1991; 
Kowalski 1998). Pewien wyłom w tej sprawie stanowi 
praca Krzysztofa M. Kowalskiego (1996), choć dotyczy 
głównie okresu nowożytnego.

Dokumenty handlowe

Sporządzane były w sposób bardziej trwały, na pa-
pierze bądź pergaminie, i uwierzytelniane pieczęcią, na 
ogół z gmerkiem kupca. Kilka kupieckich tłoków pie-
czętnych z XV w. odkryto w Gdańsku (Trawicka 2010). 
Na Śląsku dość wcześnie rozwinął się notariat i znane 
są średniowieczne znaki notariuszy (Luscheck 1940).
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Znajomość pisma u ludności żydowskiej

Na temat znajomości pisma mieszczańskiej ludno-
ści żydowskiej zamieszkałej przy średniowiecznej Ju-
dengasse (ob. ul. Uniwersytecka) we Wrocławiu dyspo-
nujemy znakomitym źródłem, jakim są opublikowane 
spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 r.,
czyli po pogromie (Goliński 2006). Zachowane czy 
też zaginione źródła materialne w niewielkim jedynie 
stopniu wzbogacają naszą wiedzę o omawianym za-
gadnieniu. Mamy tu na myśli średniowieczne macewy 
z rozbudowanymi napisami, których mizerne resztki 
znajdują się na cmentarzu przy ul. Ślężnej (Wodziń-
ski 1996), ich fragmenty znajdywane co pewien czas 
w najróżniejszych miejscach Starego Miasta oraz po-
chodzący z dawnych badań na Starym Mieście sygnet 
z hebrajskim napisem (Wodziński 1996, nr kat. 141). 
Dyskusyjna jest natomiast identyfikacja kościanego 
przedmiotu określonego jako jad (Buśko 2005a, ryc. 
47). Wskaźnik pisma do czytania Tory winien mieć 
wyprostowany palec wskazujący, a omawiany zabytek 
jest pozbawiony tego szczegółu.

***
Jak zatem oceniać znaleziska wrocławskie związane 

ze znajomością pisma? Trudno czynić porównania ilo-
ściowe, ponieważ zależy to zarówno od wielkości prze-
badanego obszaru, jak i od stanu publikacji. Niemniej 
na kilka spraw warto zwrócić uwagę.

Z Wrocławia znamy wyłącznie stilusy typu za-
chodniego, z główką trapezowatą, łopatkowatą bądź 
w kształcie litery T, zdobione nierzadko ornamentem 
typu S-Z. Wrocław jest najdalej na wschód (wyjąwszy 
nadmorską część strefy hanzeatyckiej) wysuniętym sta-
nowiskiem z tego rodzaju ornamentem. Nie znaleziono 
natomiast we Wrocławiu stilusów typu harceńskiego, 
ale z terenu dzisiejszej Polski znamy ledwie jeden taki 
egzemplarz z Opola (Wachowski 1995). Podobnie nie 
odkryto we Wrocławiu kościanych stilusów z żelaznym 
trzpieniem do rycia, jakie były popularne w strefie han-
zeatyckiej.

Wrocławskie tabliczki woskowe, podobnie jak po-
zostałe znaleziska z ziem Polski, wykonane są z drewna. 
Jednak poza najpopularniejszymi formami w kształ-
cie prostokąta odnotowano tu również egzemplarze 
prostokątne z uchwytem. Z kolekcji Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie znane są wprawdzie egzem-
plarze z kości słoniowej, ale dotarły do Polski prawdo-
podobnie drogą zakupu. Unikatowym znaleziskiem są 
jednak okładki poliptyku znalezionego na placu Nowy 
Targ we Wrocławiu. Mamy tu na myśli zwłaszcza bar-
dzo wczesne i zarazem rzadkie w połowie XIV w., wie-
lobarwne miniatury na pergaminie, wklejone w awers 
okładek, przedstawiające Chrystusa Boleściwego oraz 
adorującego mnicha.

Na placu Nowy Targ znaleziono także futerał na 
poliptyk wykonany nie z bydlęcej – jak zabytki ze strefy 
hanzeatyckiej i z Zachodu Europy – ale z cielęcej skóry. 
Również ornament nie powstał przez odciśnięcie, ale 
został wyryty. Trochę to dziwne, gdyż na Śląsku, za-
pewne w Nysie, działał warsztat wytwarzający wyroby 
z bydlęcej skóry zdobione odciskaniem. Najpewniej 
w tym warsztacie powstał z okazji zaślubin pary książę-
cej (?) spory futerał przechowywany w Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu, z bardzo bogatym programem 
ikonograficznym (zob. Wachowski, Jaroch 2009).

Oceniając znajomość pisma we Wrocławiu na pod-
stawie znalezisk głównie z Nowego Targu, trzeba mieć 
na uwadze, że ślady osadnictwa z XV w. na tym stano-
wisku są ledwie zaznaczone.

Krzysztof Wachowski


