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XIV. Pierścionki

Terminologia dotycząca ozdób jest nieprecyzyjna. 
Obok bardzo szerokich terminów „ozdoby”, „biżuteria” 
czy odnoszącego się do ozdób wyjątkowo okazałych 
„klejnoty”, coraz częściej w literaturze archeologicznej 
pojawiają się określenia bardziej szczegółowe, jak „ozdo-
by głowy” (właściwie włosów), „ozdoby ciała” i „ozdoby 
stroju”, chętnie wykorzystywane przez kostiumologów. 
Choć bardziej szczegółowe, terminy te nie zawsze są 

precyzyjne. Jak pokazuje średniowieczna ikonografia, 
np. wszelkiego rodzaju zawieszenia, łańcuchy itp. nie 
były ozdobami ciała, ale noszono je na okryciach, a więc 
należałoby traktować je jako ozdoby stroju. Właściwie 
jedynie pierścionki były zawsze ozdobami ciała, ściślej 
dłoni, aczkolwiek zdarzało się, iż były noszone na ręka-
wiczkach.

1. Forma

Uwzględniając formę płytki (lub jej brak), rodzaj 
oprawy kamienia i technikę jego oprawy, wyodręb-
niono 5 grup pierścionków: I – obrączki o jednakowej 
szerokości szyny; II – obrączki z łagodnym rozszerze-
niem, tworzącym rodzaj tarczki; III – pierścionki z pła-
ską tarczką; IV – pierścionki z kamieniem w oprawie 
kasztowej; V – pierścionki z kamieniem w oprawie 
z pazurkami (aneks XIV.1).

Grupa I (ryc. 944). Najmniej liczna, znaleziono za-
ledwie 3 egzemplarze, w tym jeden dziecięcy. W dwu 
wypadkach obrączki wykonano ze stopów cyny, w jed-
nym ze stopu miedzi i cyny. Niekiedy na szynie widocz-
ny jest ornament geometryczny; na okazach cynowych 
odlewany, na okazie ze stopu miedzi i cyny – ryty. Mała 
liczba znalezisk nie pozwala na uogólnione datowanie 
obrączek, niemniej 2 datowane egzemplarze odkryto 
w warstwie z 1. poł. XIV w. (faza VI).

Grupa II (ryc. 945). Nieco liczniejsza niż poprzed-
nia – liczy 5 egzemplarzy. Dwa okazy wykonano ze sto-
pów miedzi z cyną, jeden jest ze stopu ołowiu z cyną, 
jeden z czystej miedzi i jeden ze szkła. Zdobienie – 
wyłącznie ornament geometryczny – ogranicza się do 
łagodnie wyodrębnionej tarczki. Trzy okazy datowane 
są na 1. poł. XIII w. (faza III), a jeden na schyłek XIII 
i początki XIV w. (faza V).

Grupa III (ryc. 946, 947). Ta najliczniejsza grupa, 
licząca 29 egzemplarzy, stanowi ponad połowę całego 
zbioru. Surowiec określono w 28 przypadkach. Zde-
cydowanie dominują tu odlewane okazy wykonane ze 
stopu cyny i ołowiu (17 egzemplarzy), rzadsze są cy-
nowe (5) i kute pierścionki ze stopu miedzi i cynku 
(3), a sporadycznie, ledwie po jednym egzemplarzu, 
reprezentowane są pierścionki złote, cynowo-srebrne 
i ołowiane. Tarczki są najczęściej okrągłe, zdarzają się 
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też płytki owalne i w kształcie tarczy herbowej (ryc. 
946 b, h; ryc. 947 d). Najczęstszy jest ornament geome-
tryczny, zwłaszcza z udziałem rombów, dalej floralny. 
Różnorodne kombinacje ornamentu z udziałem rom-
bów, nierzadko z wpisanymi krzyżami prostymi lub 
ukośnymi, są bardzo popularne na pierścionkach oma-
wianej grupy, wykonanych także z metali szlachetnych, 
jak np. egzemplarze ze skarbu w Fuchsenhof z XIV w. 
(Krabath, Bühler 2004, kat. 280–281, 283, 304). Dość 
częste są rozmaite krzyże: maltański, młyński i zdwojo-
ny. Do tego ostatniego zachowała się kamienna forma 
odlewnicza, aczkolwiek widoczny na niej motyw jest 
znacznie prostszy aniżeli na oryginalnych pierścion-
kach znalezionych na Nowym Targu. Unikatowe jest 
przedstawienie głowy męskiej – przypuszczalnie Chry-
stusa (ryc. 947 i) – oraz orła na płytce w kształcie tarczy 
herbowej (ryc. 946 h). Na płytkach pojawiają się też po-
jedyncze litery, jak M – Maria bądź Minne (ryc. 946 c).
Szyny były niekiedy zdobione ornamentem geome-
trycznym, sporadycznie szyna przy płytce rozszerza się, 
tworząc strzemiączko (ryc. 947 j). Wyjątkowo na pier-
ścionkach pojawiają się napisy, jak np. …E?HTIV.N 
na szynie wspomnianego pierścionka z wyobrażeniem 
Chrystusa na tarczce (ryc. 947 i), I?HEVN. na tarczy 
herbowej (ryc. 4d) czy VI_IAX_E?IV na szynie (ryc. 
946 p). Rzadkim przedstawieniem jest też Lew czeski 
w otoku z inskrypcją +AEW?NLASUNh (ryc. 947 m).

Unikatowym znaleziskiem w tej grupie jest złoty 
pierścionek z wyobrażeniem orła na tarczce wykona-
nym w technice niello (ryc. 947 e). Wyjątkowość tego 
przedmiotu nie polega jedynie na szlachetnym surow-
cu, z jakiego został wykonany, czy technice zdobniczej, 
ale głównie na rodzaju przedstawienia. Trudno niestety 
jednoznacznie potraktować omawianego orła jako go-
dło śląskie, ale też nie można wykluczyć takiej możli-

wości. Zabytek został znaleziony w warstwie datowanej 
na XII/XIII w. (faza II), kiedy na Nowym Targu, jesz-
cze przed wytyczeniem placu targowego, stwierdzamy 
początek nasilania się zjawisk typowych dla kultury za-
chodniej, czytelny zarówno w kulturze materialnej, jak 
i w budownictwie. Znakomita większość pierścionków 
omawianej grupy pochodzi natomiast z nawarstwień 
młodszych (faza V i VI), powstałych po wytyczeniu 
placu targowego.

Grupa IV (ryc. 948). Pierścionki tej grupy (13 eg-
zemplarzy) stanową 23% omawianego zbioru. W gru-
pie tej przeważają okazy wykonane ze stopów miedzi 
i cynku (6), następnie z cyny i ołowiu (4), a po jednym 
egzemplarzu reprezentowane są pierścionki ze złota, 
cyny oraz miedzi i srebra. Oprawy mają kształt wie-
lokątów, kwadratów i okręgu. W pierścionku ze złota 
osadzono rubinowy kaboszon, w pozostałych przypad-
kach stwierdzono kamienie (szkła?): białawe, czarnia-
we, czerwonawe i żółte. Zdobienie jest na ogół skromne 
i występuje rzadko. Prócz wątków geometrycznych, 
w jednym przypadku kaszta ma kształt kwiatka, niekie-
dy w okazach cynowych stosowano pseudogranulację, 
a raz na tarczce pojawił się napis: + A I <> I • I • • h 
(ryc. 948 b). Nieliczne szyny są zdobione ornamentem 
geometrycznym, czasem także pseudogranulacją.

Grupa V (ryc. 949). Z ogólnej liczby 6 egzemplarzy 
tej grupy po 2 okazy wykonano z cyny i ołowiu oraz 
miedzi i cynku oraz po jednym z miedzi i cyny. Oprawa 
najczęściej jest okrągła, wyjątkowo romboidalna. Ka-
mienie na ogół wypadły, tylko raz zachowały się resztki 
białawego kamienia i raz czarniawe szkło. Szyna prze-
ważnie ma jednakową szerokość na całym obwodzie, 
w jednym wypadku wyodrębnione są szerokie strze-
miączka zdobione pseudogranulacją. Datowanie zawiera 
się w przedziale od 2. poł. XII do 1. poł. XIV w. (fazy II–VI).

Ryc. 944. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Pierścionki grupy I. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 944. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Rings, group I. 

Phot. J. Sawicki
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Ryc. 945. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Pierścionki 
grupy II. Fot. J. Sawicki

Fig. 945. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Rings, group II. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 946. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Pierścionki 
grupy III. Fot. J. Sawicki

Fig. 946. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Rings, group III. 
Phot. J. Sawicki
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Ryc. 947. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Pierścionki grupy III. Fot. J. Sawicki

Fig. 947. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Rings, group III. Phot. J. Sawicki

Ryc. 948. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Pierścionki grupy IV. Fot. J. Sawicki

Fig. 948. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Rings, group IV. Phot. J. Sawicki

Ryc. 949. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Pierścionki grupy V. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 949. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Rings, group V. 

Phot. J. Sawicki
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Pierścionki występują na Nowym Targu we wszyst-
kich wyróżnionych tu fazach osadnictwa. Jednakże 
określenie dynamiki występowania możliwe było tylko 
dla dwóch liczniejszych grup pierścionków: III (z pła-
ską tarczką) i IV (z kasztą). Obie krzywe na wykresie 
XIV.1 odzwierciedlają mniej więcej te same tendencje, 
jakie zaobserwowano w przypadku innych wyrobów 
kultury materialnej na tym stanowisku, w szczególno-
ści wyrobów ze stopów cynowo-ołowianych (badges). 
W fazach I i II liczba odkrytych pierścionków grupy 

III jest znikoma, a egzemplarze grupy IV pojawiają się 
dopiero w fazie II. W fazie III w obu grupach obserwu-
jemy pewien wzrost, a w fazie V widać dalszy wzrost 
w grupie IV i skokowy wzrost w grupie III. Najliczniej 
obie grupy reprezentowane są w fazach VI–VII, by w 
fazie VIII powrócić mniej więcej do stanu z faz I–II. 
Przedstawione tendencje wynikają tylko po części 
z upływu czasu; są też efektem napływu nowej ludności 
oraz odmiennych zasad gubienia przedmiotów w bu-
dynkach (fazy I–III) i na placu targowym.

2. Chronologia

3. Problem miejscowej wytwórczości
Archeolodzy nie dopracowali się jeszcze jedno-

znacznych kryteriów pozwalających na wyróżnienie lo-
kalnych warsztatów. Jednym z bardziej znaczących zna-
lezisk przemawiających za lokalną produkcją są formy 
odlewnicze, które niestety są odkrywane bardzo rzad-
ko. Z Europy Środkowo-Wschodniej znamy je m.in. z 
Czerska (Kiersnowska 1986, s. 183–184, ryc. 43: 1) i z 
miejscowości Sitno na Słowacji (Krabath, Bühler 2004, 
ryc. 4: 9e) oraz z placu Nowy Targ we Wrocławiu (zob. 
rozdz. XVIII.1.c, ryc. 988 w tym tomie). W tego rodzaju 
formach odlewano okazy cynowe (cynowo-ołowiane, 
cynkowe i ołowiane), a więc ponad połowę wszystkich 
pierścionków znalezionych na Nowym Targu. Widocz-
ne na odlewanych pierścionkach szwy odlewnicze po-
zwalają na stwierdzenie, że stosowano kilka różnych 
rozwiązań. Tarczka najczęściej była odlewana oddziel-
nie, a jeśli stosowano strzemiączka, to razem z nimi. Do 
tarczki (lub tarczki ze strzemiączkami) dolutowywano 

szynę. Jeśli była wykonana z miedzianego drutu, wów-
czas stanowiła niemal pełny okrąg. Szyny ze stopów 
cyny, cynku bądź ołowiu odlewano w dwu kawałkach. 
Szwy były widoczne po bokach: przy strzemiączkach 
(jeśli takie zastosowano) lub mniej więcej w połowie 
wysokości. Zdarza się także szew u dołu okręgu.

Warto wspomnieć, że w czasie dawniejszych badań 
w rejonie Nowego Targu odkryto na samym placu i na 
ul. Drewnianej 2 identyczne pierścionki cynowe z platą 
w kształcie wielopłatkowego kwiatka z barwnym szkieł-
kiem w oprawie z pazurkami (Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 1, s. 120, ryc. 36: 16; cz. 2, s. 151, ryc. 39 a, b). Była 
to jakaś forma ponadregionalna, albowiem identyczne 
pierścionki znaleziono w Łęczycy (Kiersnowska 1986, 
ryc. 24: 4b) i w Gdańsku (Kościński 1998, ryc. 6 f). 
Trudno jednak stwierdzić, gdzie konkretnie wyrabiano 
tego rodzaju pierścionki, które stylistyką odbiegają od 
znalezisk z Nowego Targu.

4. Symbolika
Właściwie o symbolice możemy mówić jedynie 

w przypadku pierścionków zaliczonych do grupy III, a 
jedyny egzemplarz grupy IV (z napisem) formą płyt-
ki zdecydowanie nawiązuje do grupy III – różni go 
jedynie niewielki kamień osadzony w kaszcie. To pre-
ferowanie grupy III nie jest zaskakujące, gdyż płaska 
płytka o stosunkowo dużej powierzchni znakomicie 
nadawała się do umieszczenia na niej różnych przed-

stawień, napisów itd. Trzeba jednak zaznaczyć, że np. 
napisy umieszczano zarówno na płytce, jak i na szynie.

Najczęściej symbolika pierścionków z Nowego Tar-
gu ma charakter heraldyczny czy też paraheraldyczny. 
Płytki 3 pierścionków miały kształt gotyckiej tarczy 
herbowej (ryc. 946 b, h; ryc. 947 d). Na jednej widnieje 
kwiat (ryc. 946 b), na drugiej orzeł (ryc. 946 h), a na 
trzeciej w ukośnym pasie napis IHEVN lub IHDVN 

Symbolika



980

(odczyt prof. Borys Paszkiewicz) oraz lipowe listki (ryc. 
947 d). Orzeł widnieje także na okrągłej tarczce złotego 
pierścionka (ryc. 947 e). Z kolei na okrągłej tarczce cy-
nowego (?) okazu przedstawiono Lwa czeskiego z napi-
sem w otoku +AEW?NLASUNh (ryc. 947 m).

Na szynie pierścionka z ornamentem geometrycz-
nym na tarczce umieszczono napis VI IAX E? IV (ryc. 
946 p). Na tarczce jedynego z inskrypcją pierścionka 
grupy IV widnieje napis + A I <> I • I • • h (ryc. 948 b).

Przedstawienia i napisy na omówionych pierścion-
kach wiążą się najpewniej ze sferą profanum. Zapewne 
mieszczą się tu także okazy z popularną ornamenty-
ką geometryczną i floralną. O ile ornamentyka geo-
metryczna jest ciągle dla nas zagadką, o tyle niektóre 
przedstawienia floralne mają zapewne związek z miło-
ścią dworną (ryc. 946 o). Podobnie tarczki w kształcie 
tarczy herbowej z kwiatkiem (ryc. 946 b) czy skośnym 
pasem i listkami lipowymi (ryc. 947 d) nie przedsta-
wiają rzeczywistych herbów, ale znane np. z Kodeksu 
Manesse herby miłosne.

Z kolei na tarczce innego pierścionka widnieje je-
dynie monogram M (ryc. 946 c). Niestety w średnio-
wieczu litera M ma najwięcej znaczeń. Do głównych 
należy z jednej strony „Minne”, a więc miłość dworna, 
z drugiej strony imię Maria, zdecydowanie sfera sa-
crum. Liczne są tarczki z rozmaitymi krzyżami, które 
trudno jednak bez wątpliwości zaliczyć wszystkie do 
sfery sacrum. Nie mamy natomiast takich zastrzeżeń 
w przypadku pierścionka z wyobrażeniem głowy Chry-
stusa (Oblicze Boga) w nimbie płomienistym i napisem 
na szynie …E?HTIV.N (ryc. 947 i).

Osobnym problemem są napisy na pierścionkach. 
Dawniej sądzono, że jeśli nie da się odczytać sensow-
nego znaczenia (mimo czytelności tekstu), to mamy do 
czynienia z błędem rzemieślnika lub pseudolegendą. 
Dziś wydaje się, że często są to skróty, zaklęcia czy tek-
sty szyfrowane.

Krzysztof Wachowski
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