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Wprowadzenie

Od 1997 roku na terenach dzisiejszego Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego obserwujemy coraz większą ilość odkryć związanych
z wydobywaniem i przetwórstwem rud srebra i ołowiu w XI i XII stuleciu. Wiadomo było, że ten kruszconośny obszar był eksploatowany w późniejszym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Jednak wcześniejsze
pozyskiwanie srebra i ołowiu było raczej hipotezą, co prawda podpartą
źródłowo poprzez wzmiankę Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku o kopaczach
srebra – argentii fossores – jednak nie znajdowaliśmy materialnych śladów
tej eksploatacji. Obszar pomiędzy Bytomiem, Olkuszem a Siewierzem
jawił nam się jako po dużej części pusty, gdzie wielu badaczy dopatrywało
się dawnej granicy międzyplemiennej, o charakterze pustej strefy rozdzielającej terytoria śląskie i małopolskie. Przez ostatnie 15 lat owa „pustka”
zaczęła odsłaniać swe wczesnośredniowieczne „tajemnice”, w efekcie
czego musimy dziś dopuszczać istnienie ośrodka górnictwa i hutnictwa
srebra i ołowiu, którego produkcja miała na pewno istotne znaczenie dla
państwa piastowskiego.
Badania archeologiczne ujawniają nam nad wyraz interesujący obraz
kultury tego obszaru. Krótka informacja o kopaczach srebra zyskała swe
materialne potwierdzenie. Odnalezione zostały osady produkcyjne, posiadające cechy zaskakujące, jak bruki kamienne między piecami czy duże
zadaszenia nad miejscami produkcji. Okazuje się, że przeznaczony zapewne na handel ołów otrzymywał kształt prostopadłościennych sztab, przypominających dzisiejsze sztaby złota. Istniejące na tym obszarze romańskie kościoły mogły funkcjonować na osadach związanych z produkcją czy
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handlem ołowiem, a zapewne też i srebrem. Spektakularnym znaleziskiem
okazał się skarb srebrnych monet i placków odnaleziony bezpośrednio na
osadzie produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu.
Ponieważ odkrycia związane z ośrodkiem pozyskiwania srebra i ołowiu mnożą się od 1997 roku, a badania na poszczególnych stanowiskach
prowadzone były przez różne instytucje i firmy archeologiczne, powstała
potrzeba zaprezentowania i podsumowania tego etapu badań. Realizacji
tego pomysłu przedstawionego przez Jacka Pierzaka i piszącego te słowa podjęły się wspólnie Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Polskie Towarzystwo
Historyczne, oddział w Katowicach oraz Muzeum Miejskie „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej. W dniach 24 i 25 października 2012 odbyła się
w Katowicach konferencja dotycząca tych zagadnień. Pojawił się wówczas
projekt stworzenia wspólnej monografii zagadnienia, którą oddajemy do
rąk Czytelnika.
Wielość wątków związanych z badaniami nad wczesnośredniowiecznym ośrodkiem pozyskiwania srebra i ołowiu wymusił podział treści.
W pierwszej części zaprezentowano główne problemy badawcze, pokrótce przedstawiając też historię odkryć. Cała druga część pracy poświęcona
jest prezentacji odkryć na poszczególnych stanowiskach. Zainteresowany
czytelnik znajdzie tu zarówno informacje o odkrytych kilka lat temu stanowiskach, które autorzy badań już opisali w innych miejscach, tu dając skrót
informacji i wzbogacając je o nowe informacje, jak też zupełnie nowe, nieznane i niepublikowane dotąd wyniki badań. Trzecią część pracy poświęcono zagadnieniom technologicznym – wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu oraz śladom tej działalności w środowisku naturalnym.
Interesująco jawi się przedstawiona w tej części książki możliwość odnajdywania, a co najważniejsze, datowania zanieczyszczeń środowiska srebrem i ołowiem w torfowiskach. Pomimo dyskusyjności przedstawionych
w tym tekście tez, szczególnie próby identyfikacji etnicznej czy plemiennej owych śladów zanieczyszczeń, zdecydowaliśmy się na jego publikację
z uwagi na ważkość zagadnienia. Czwarta część pracy dotyczy w całości
problemów produkcji i obrotu monetarnego. Zdajemy sobie sprawę, że
„Money makes the world go round”, a podobnie było też i we wczesnym
średniowieczu. Problemy z tym związane, takie jak pochodzenie kruszcu
na monety piastowskie, systemy handlowo-pieniężne, wreszcie zagadnienie skarbów z tego obszaru, pojawią się w tej części książki. W przypadku
srebra łatwo jest pokazać szerszy kontekst funkcjonowania ośrodka jego
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pozyskiwania. Zdecydowanie gorzej rzecz ma się z ołowiem. Badania nad
produkcją i użyciem tego metalu we wczesnośredniowiecznej Europie
są zdecydowanie opóźnione w porównaniu do srebra. Udało się jednak
znaleźć nadzwyczaj interesujący kontekst dla naszego ośrodka produkcyjnego, mianowicie tereny Czech i Moraw. Tamtejsi badacze wskazują
wprost, że krążący na rynku przemyślidzkich Czech ołów musiał pochodzić z Polski. Ostatnia, szósta część pracy, przedstawia szerszy historyczny kontekst funkcjonowania zagłębia górniczo-hutniczego. Omówiono tam
problem uposażenia kościoła w Bytomiu, problem romańskich kościołów
wzniesionych na interesującym nas obszarze, rozważania nad funkcjonowaniem pogranicza plemiennego, a wreszcie refleksje natury historiograficznej przenoszące nas w problematykę postrzegania przeszłości.
Mamy nadzieję, że oddawany do rąk Czytelnika tom przyjęty zostanie
z zainteresowaniem. Ukazuje on tak naprawdę pierwszy, wstępny etap badań.
Liczymy, że nowe badania archeologiczne oraz analizy odkrytych już zabytków wzbogacą w przyszłości ten obraz.
W trakcie przygotowania tego tomu autorzy i redaktor spotkał się życzliwością wielu instytucji, którym należą się wyrazy wdzięczności. Opublikowanie tej książki byłoby niemożliwe, gdyby nie wsparcie Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej. Mogliśmy liczyć na wsparcie i życzliwość władz
tych instytucji oraz urzędników, za co gorąco dziękujemy!
Piotr Boroń

Część I

PROLEGOMENA

PIOTR BOROŃ

Problematyka badań nad
wczesnośredniowiecznym ośrodkiem
górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu na
pograniczu śląsko-małopolskim
Badania archeologiczne ostatnich kilkunastu lat przynoszą nam nowy,
nieznany dotąd obraz dziejów i kultury wschodnich części dzisiejszego
województwa śląskiego we wczesnym średniowieczu. Teren ten zaniedbywany był nieco przez historyków, jako leżący na pograniczu Śląska
i Małopolski, a z perspektywy stolic tych regionów – Wrocławia i Krakowa – traktowany jako peryferie. Także rozpoznanie archeologiczne nie
zawsze dawało właściwy obraz dziejów tego terenu. Wydawało się, że
obszar leżący na dziale wodnym dorzeczy Odry i Wisły, o niewielkich i niespławnych ciekach wodnych, charakteryzujący się słabymi, utworzonymi
na piaskach glebami, nie stanowił atrakcyjnego terenu dla działalności
ludzkiej w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Dodatkowym utrudnieniem badań archeologicznych był fakt poważnych zmian w środowisku
naturalnym tego terenu, związany z intensywną działalnością industrialną
i urbanistyczną.
Badania kilkunastu ostatnich lat przynoszą nam jednak przesłanki
do innego spojrzenia na dzieje tego terenu i ukazują przede wszystkim
gospodarcze znaczenie dla monarchii piastowskiej w XI-XII wieku. Okazuje się, że już w XI i XII stuleciu był to teren działalności górniczej i hutniczej związanej z pozyskiwaniem srebra i ołowiu z miejscowych rud. Wraz
z tymi działaniami rozwijało się osadnictwo oraz handel. Także w dziedzi-
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nie wytwórczości obserwujemy istotną rolę tego terenu – najpewniej tutaj
po raz pierwszy na szeroką skalę zaczęto stosować ceramiką szkliwioną,
podczas gdy w innych regionach ziem polskich na tę nowinkę technologiczną czas przyjdzie wiele dziesiątków lat później.
Znaczącej roli produkcyjno-handlowej tego obszaru mogliśmy się spodziewać na podstawie choćby źródeł pisanych. Wzmianek tych nie ma
wiele, właściwie można mówić jedynie o dwóch informacjach. Chronologicznie pierwszą z nich jest odległy geograficznie przekaz rabbiego
Szlomo Ben Icchaki znanego jako Raszi z Troyes, który w swych komentarzach biblijnych, przy okazji omawiania księgi Nahuma, urodzonego
w Elkosz, zapisał: „HAELQOSI jest to miasto w państwie BLWWNJH
(Polonia?), które należy do ziemi Izraela, choć leży poza granicami ziemi
Izraela. l wiedz, że są tam rudy złota, srebra i że w pobliżu niego znajduje
się sól, ponieważ Morze Solne (Martwe) dochodzi do tego miejsca”. Raszi
z Troyes żył w latach 1040–1105. Informacja o miejscowości „HAELQOSI”, czyli najprawdopodobniej Olkuszu, jest najstarszym przekazem dotyczącym tego miasta a także tamtejszego wydobycia srebra. Umieszczenie
w tym zapisie dość fantastycznie brzmiącej informacji o sięgającym do
tego miejsca Morzu Martwym jest tylko pomysłem rabbiego na wyjaśnienie pochodzenia miejscowych złóż soli (Pytel 1970, s. 173 n.).
Drugi z tekstów informujących nas o wydobyciu srebra na terenie
pogranicza śląsko-małopolskiego to jeden z najstarszych zabytków języka polskiego, czyli tzw. bulla gnieźnieńska z 1136 roku. Znajdujemy tam
informację o posiadaniu przez arcybiskupstwo gnieźnieńskie wsi Zversow
niedaleko Bytomia, zamieszkiwanej przez wieśniaków – kopaczy srebra
(rustici argenti fossores), w której to wsi znajdowały się dwie karczmy.
Z uwagi na pełnienie przez karczmę (w źródłach zwaną taberną) wielu
innych funkcji, obok tej, która przechowała się do dnia dzisiejszego, oraz
fakt istnienia monopolu książęcego na prowadzenie karczem funkcjonowanie w jednej osadzie dwu takich instytucji uznać należy za wskaźnik jej
znacznej wielkości.
Obydwa przekazy tylko zdawkowo informują nas o wydobyciu srebra
na interesującym nas obszarze, przynoszą nam tylko przesłanki do wnioskowania. Wyniki badań archeologicznych ukazują nam fakty w innym,
zdecydowanie pełniejszym świetle. Jednak powoli zdobywane informacje
o wydobyciu srebra w Polsce w XI i XII stuleciu dość słabo docierają do
świadomości wielu osób zajmujących się tym okresem. Jeszcze niedawno na pytanie: skąd pochodziło srebro, z którego wczesnośredniowieczni
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władcy z rodu Piastów zlecali wybicie monet, odpowiadano – głównie
z handlu i łupów wojennych (Kiersnowski 1960, s. 24–26). Dopuszczano
wprawdzie możliwość rodzimego pochodzenia srebra, ale skala owego
wydobycia nie miała być zbyt duża. Przy braku dowodów archeologicznych jedynym przekazem pozostawała wzmianka bulli gnieźnieńskiej
z 1136 roku o chłopach – kopaczach srebra z zagadkowego Zversova
koło Bytomia. Jak twierdził jednak Ryszard Kiersnowski, „nie byli to
wyspecjalizowani górnicy”, a „ich liczba nie była tu chyba znaczna”
(Kiersnowski 1960, s. 25). W kilka lat później Stanisław Suchodolski
nieco złagodził ten pogląd. Jako nowy element przywołał dzieło rabbiego Raszi z Troyes o mieście Ha-’Elqosi. Odnosząc się do pojawiających
się argumentów o braku w późniejszych tekstach informacji o owych
kopaczach srebra (Molenda 1963, s. 47) pisał, iż należy się również
liczyć z ewentualnością, że łatwiej dostępne, a może niezbyt bogate
złoża zostały wyeksploatowane wcześniej. Dlatego brak o nich wiadomości z przełomu XII i XIII wieku oraz zachowanych śladów do czasów
obecnych, z czego wynika pesymistyczna ocena ówczesnych możliwości wydobywczych. Suchodolski dodał, że w ówczesnej (lata 60. XX w.
i wcześniej) nauce panowała tendencja do zbyt późnego datowania eksploatacji poszczególnych złóż: „Gdyby się jej poddać, trzeba by założyć,
że cała niemal ówczesna produkcja mennicza w Europie opierała się na
kruszcu sprowadzanym z zewnątrz. Oczywiście ciągle brak pewności,
czy już Bolesław Śmiały i Władysław Herman wydobywali srebro z okolic Bytomia i Olkusza. Mógłby za tym przemawiać sam fakt podjęcia
przez nich produkcji menniczej, podczas gdy na Rusi lub w Szwecji, nie
dysponujących własną bazą kruszcową, doszło do tego znacznie później.
Jeśliby jednak rzeczywiście wykorzystywano w Polsce rodzime złoża, to
sądząc z niskiego ziarna ówczesnych denarów, nie były chyba zbyt obfite. Dlatego należy się liczyć także z ewentualnością nabywania kruszcu również od kupców, może właśnie żydowskich, sprowadzających go
z Saksonii lub Węgier. Może przyszłe badania zanieczyszczenia srebra
pozwolą rozstrzygnąć problem jego pochodzenia” (Suchodolski 1973,
s. 131).
Zarówno numizmatycy, jak też historycy górnictwa i hutnictwa, nie
mając w ręku dowodów na eksploatację kruszców w Polsce przed XIII
wiekiem, nie artykułowali nadmiernie tego problemu. Znamienne słowa
padły w pomnikowym opracowaniu historii kultury materialnej Polski.
Maria Dembińska opisała sytuację następująco: „Badania archeologiczne
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nie ujawniły dotąd żadnych śladów, świadczących o eksploatacji na naszych
terenach srebronośnych rud ołowiu i miedzi przed 1. połową XII w., a znajdujących się głównie na obszarze krakowsko-śląskim. Prawdopodobnie
kruszce te uzyskiwano z importu, przerabiając je jednak na miejscu. Przypuszcza się, że srebra dostarczały nam w niedużej ilości złoża czeskie.
Jednakże główny napływ tego metalu pochodził do 2. połowy X w. z krajów
arabskich, skąd przybywał na rynki nasze w postaci monet całych i połamanych, siekańców, sztabek i placków, a od końca tego stulecia z krajów
Europy Zachodniej, głównie z Francji i Anglii” (Dembińska 1978, s. 153).
W tej sytuacji przez długie lata badacze nie brali specjalnie pod uwagę możliwości eksploatacji srebra na terenie złóż śląsko-krakowskich
przed XIII wiekiem. Marek Kazimierz Barański w pracy na temat dynastii Piastów posunął się nawet do twierdzenia, że „srebro nie występuje
w Polsce, a przecież było niezbędne” (Barański 2008, s. 168). Rzadko
kiedy badacze, a najczęściej byli to jedynie miejscowi, górnośląscy archeolodzy, dopuszczali inną możliwość (Szydłowski 1966, Pierzak 1997).
Wzmianka o kopaczach srebra spod Bytomia brana była jak najpoważniej,
choć jej zasadniczym mankamentem była niejasna lokalizacja osady owych
górników – Zversova. Ambicja wielu badaczy, połączona z chęcią dowartościowania historii lokalnej, sprawiła, że Zversov umieszczany był w różnych miejscach na całym obszarze występowania rud srebra i ołowiu.
Wzmianka o Ha-Elquosi rabbiego Rasziego była natomiast dość skrzętnie
pomijana w dociekaniach. Faktem jest, że jeden z fragmentów tej wzmianki – ten o Morzu Martwym – wygląda dość fantastycznie. Nie powinno to
jednak dyskredytować całości tego zapisu.
Przez ostatnich kilkanaście lat uzyskaliśmy zupełnie nowy obraz dziejów i kultury wschodnich części dzisiejszego województwa śląskiego we
wczesnym średniowieczu. Okazuje się, że już w XI i XII stuleciu był to
teren działalności górniczej i hutniczej związanej z pozyskiwaniem srebra
i ołowiu z miejscowych rud. Wraz z tymi działaniami rozwijało się osadnictwo oraz handel. Także w dziedzinie wytwórczości obserwujemy istotną rolę tego terenu – okazuje się bowiem, że to najpewniej tutaj po raz
pierwszy na szeroką skalę zaczęto stosować ceramiką szkliwioną, podczas
gdy w innych regionach ziem polskich na tę nowinkę technologiczną czas
przyjdzie wiele dziesiątków lat później.
Interesujące nas złoża rud srebra i ołowiu występują na wschodnim
skraju Wyżyny Śląskiej, na jej pograniczu z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Wydziela się trzy skupiska występowania rud. Są to rejony:
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– bytomski, obejmujący Bytom, Będzin, Tarnowskie Góry
– olkusko-siewierski, ze Sławkowem, Olkuszem, Dąbrową Górniczą
i Siewierzem
– chrzanowski z Trzebinią, Długoszynem, Szczakową (Molenda 1963,
s. 35).
W chwili obecnej spora część tamtejszych złóż jest wyeksploatowana, ale istnieje jeszcze pewna liczba złóż nienaruszonych przez działalność ludzką. Złoża rud na tzw. obszarze śląsko-krakowskim cechują się
nieregularnością występowania w skale dolomitowej, co powoduje stałą
konieczność poszukiwań i nieciągłość eksploracji. Sporym utrudnieniem
bywa też zmienna zawartość metalu w miejscowych złożach. Koleje losu
miejscowego górnictwa srebra i ołowiu widoczne są na przykładzie dziejów Bytomia i Olkusza, gdzie lata świetności przeplatały się z czasami
upadku, a wszystko zależało od dostępności rud metali i metod ich pozyskania. Na omawianym obszarze występują głównie blenda cynkowa (ZnS)
i galena (PbS), zawierająca srebro. We wczesnym średniowieczu, ale też
później, eksploatowano przede wszystkim galenę. W zależności od złoża
mogła ona zawierać do 70% ołowiu oraz do 2,4% srebra. Na tym obszarze
mogło także występować srebro w postaci rodzimej – w bryłkach1. Nie
wiemy jednak, czy tak jak od XIII wieku przedmiotem zainteresowania
było srebro oraz ołów, czy tylko srebro, podczas gdy produkcja ołowiu
pełniła rolę uboczną. Jeszcze w XIX wieku Kazimierz Kozłowski wyraził zdanie, że rudy ołowiu eksploatowano przede wszystkim dla srebra
(Kozłowski 1887, s. 293 n.). Wzmianki ze źródeł pisanych dotyczą głównie
srebra – o ołowiu w nich się nie wspomina. Trudno jednak przypuszczać,
aby stanowiący czasem 99% ołów traktowany był tylko i wyłącznie jako
odpad produkcyjny. Wydaje się, że to jedynie natura twórców źródeł pisanych nakazywała zwracać uwagę na najbardziej spektakularny produkt,
jakim było srebro, mniej uwagi przypisując dominującemu w produkcji,
a nie tak cennemu ołowiowi.
Przez długie lata jedynymi śladami archeologicznymi lokalnego przetwórstwa rud srebra i ołowiu były znaleziska z Bytomia oraz materiały z cmentarzyska w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich.
W palenisku jednej z chat z Bytomia odnaleziono ślady przetapiania ołowiu, a znajdowane dość licznie na terenie miasta lokacyjnego obiekty
zinterpretowane zostały przez Jerzego Szydłowskiego jako szybiki gór1 Znajdowano

je jeszcze w XVI wieku. Por. Molenda 1963.
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nicze. Ostatnio pojawiły się jednak głosy, że niektóre z tych obiektów
stanowią jedynie obudowane drewnem studzienki ściekowe (Andrzejewska 2004, s. 217). Z uwagi na występowanie na terenie miasta ewidentnych szybów górniczych wydaje się, że sprawa ta wymaga dalszych
badań. Drugie z wymienionych wyżej stanowisk stanowiło pewien ewenement na omawianym obszarze. Przede wszystkim przez długie lata
cmentarzysko w Strzemieszycach Wielkich nie posiadało stwierdzonego
zaplecza osadniczego, a jakość lokalnych gleb nie daje podstaw do rozwoju społeczności opartej na gospodarce rolniczo-hodowlanej. Na tym
cmentarzysku wystąpiło jednocześnie sporo elementów wyposażenia,
które w XII wieku nie było już tak licznie wkładane do grobu. Wśród tego
wyposażenia znalazło się sporo przedmiotów metalowych – wiemy o 78
przedmiotach, w tym 63 ze srebra i 15 z ołowiu. Jednocześnie wystąpiła
tam rzadko dotąd spotykana ceramika polewana. Józef Kostrzewski wiązał te znaleziska z wpływami płynącymi z Rusi Kijowskiej (Kostrzewski
1949, s. 333, przyp. 432). Znaleziska przedmiotów wykonanych z ołowiu
nie są na tym terenie niczym zaskakującym. Większość badaczy skłania
się do uznania za wyroby z lokalnego surowca przedmiotów ołowianych
znajdowanych licznie na cmentarzyskach z okresu halsztackiego oraz
z IX–X wieku n.e. (Szydłowska 1988; Rogaczewska 2008). Problemem
było jedynie odnalezienie dowodów na lokalne przetwórstwo rud srebra
i ołowiu w XI i XII wieku.
Jako początek tworzenia obrazu wczesnośredniowiecznego centrum
metalurgicznego uznać należy badania przeprowadzone przez Jacka Pierzaka na stanowisku osadniczym w Strzemieszycach Wielkich. Odkryta
tam ceramika idealnie odpowiadała tej znanej z położonego nieopodal
cmentarzyska (Pierzak 2000, s. 116–119). W związku z występowaniem
na cmentarzysku sporej ilości przedmiotów z kruszcu a także na podstawie charakteru warstw zalegających na osadzie Pierzak postawił tezę
o związku tej osady z hutnictwem srebra i ołowiu. Badania na tym stanowisku kontynuowane przez Aleksandrę Rogaczewską potwierdziły to
przypuszczenie (Rogaczewska 2002, s. 222–228; 2004a; 2004b, 2006).
Ujawniono tam osadę produkcyjną, w której odkryto pozostałości pieca
szybowego, bruki i roszty (piece otwarte) do wytopu ołowiu na wolnym
powietrzu i inne obiekty związane z prażeniem rudy. Znalezione w jednym z rosztów gwoździe z uwagi na swą wielkość i budowę mogą być
interpretowane jako pozostałość miechów. W badaniach w Strzemieszycach Wielkich odnaleziono piece do wytopu ołowiu, w tym pozostałości
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pieca szybowego. Interesujący jest fakt, że w pozostałościach po wypale
natrafiono na ołów odsrebrzony, zawierający około 0,01% srebra. Możliwe
zatem, że albo proces odsrebrzenia ołowiu przeprowadzono bezpośrednio
po wytopie, w tym samym piecu, a raczej w jego pozostałościach, albo proces wytopu prowadził bezpośrednio do uzyskania srebra, zaś ołów traktowano jako produkt dodatkowy (Rogaczewska 2004b, s. 323 n.). Badania
nad technologią wytopu są w chwili obecnej kontynuowane, dzięki czemu
nasza wiedza o średniowiecznych sposobach pozyskiwania srebra i ołowiu
wzbogaca się.
Istnym Eldorado (a raczej „Silverado”) dla badaczy dawnego hutnictwa srebra i ołowiu okazała się osada produkcyjna w Dąbrowie Górniczej-Łośniu eksplorowana przez Dariusza Rozmusa od 1999 roku (Roś,
Rozmus 2000; 2002; Bodnar, Rozmus 2004; Bodnar, Rozmus 2006; Rozmus 2009a). Odkryto tam liczne piece hutnicze i inne obiekty związane
z produkcją metali. Za jedno z najbardziej spektakularnych odkryć można uznać znalezienie pieca hutniczego o wymiarach 3 x 5 m. Nie został
on wyeksploatowany bezpośrednio po wypale, prawdopodobnie hutnicy
musieli nagle opuścić osadę. Z wypełniska tego pieca wybrano około
200 kg żużla – związków żelaza i ołowiu. Wsad tego pieca pozwolił na rozpoznanie procesów produkcyjnych. Nad piecowiskiem miejscowi hutnicy
wznieśli zadaszenie. Odkryto ślady po tępo zakończonych słupach o średnicy około 30 cm, wokół niektórych z nich odkryto obstawy kamienne.
Większość słupów układa się w dwóch liniach, tworząc halę o powierzchni
około 150–200 metrów kwadratowych. Zadaszenie nad słupami wydaje
się zrozumiałe, gdy wyobrazimy sobie rozpalony piec hutniczy, w którego wnętrzu temperatura sięga powyżej 1000°C, na który to piec spada
deszcz. Zabezpieczenie przed pęknięciem pieca było warunkiem udanego
wytopu. Resztki podobnej hali ujawniono na innym stanowisku hutniczym
w Sosnowcu-Zagórzu.
Na jednym z naczyń służącym do kupelacji, znalezionym w Łośniu, stwierdzono przywarcie kropli metalu, jednakże innego niż ołów. Podczas analiz
wykonanych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi przez
Halinę Młodecką stwierdzono, że badana kropla metalu zawiera w swoim
składzie głównie srebro (ok. 95%) i ołów (ok. 1%). Oznacza to, że naczynia
używane były nie tylko przy wytopie ołowiu, ale również w procesie pozyskania srebra (Rozmus, Suliga 2012; Młodecka 2010). O poziomie technicznych umiejętności miejscowych hutników przy produkcji srebra niech świadczą analizy spektroskopowe ołowianych ciężarków znalezionych w Łośniu
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i pobliskim Okradzionowie. Ciężarek z Łośnia zawierał 92,17% ołowiu a tylko 0,0049% srebra. Ciężarek z Okradzionowa przy zawartości 95,66% Pb
zawierał 0,0045% Ag (Rozmus 2004). Świadczy to o sporych umiejętnościach
i wiedzy tamtejszych hutników, którzy tak dokładnie potrafili odciągnąć srebro od ołowiu.
Kolejnym spektakularnym odkryciem dokonanym w Łośniu był skarb
srebrny znaleziony w czasie badań archeologicznych. Zawierał on 1100
monet srebrnych oraz liczne bryłki i placki srebrne o wadze 2 kilogramów. Prawie wszystkie monety pochodziły z czasów panowania Władysława II Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego. Według analizy numizmatycznej skarb miał zostać ukryty po 1160–1165 roku. Możliwe, że te
daty wyznaczają kres istnienia osady hutniczej2. Co jeszcze istotne, skarb,
zwany odtąd skarbem hutnika, znaleziony został w garnku o szkliwionych
ściankach.
Od czasu odkryć w Strzemieszycach Wielkich i Łośniu ilość osad związanych z górnictwem i hutnictwem srebra i ołowiu zaczęła rosnąć. W czasie badań przed budową drogi szybkiego ruchu do lotniska w Pyrzowicach w 2004 roku odkryto osadę wczesnośredniowieczną w miejscowości
Przeczyce, gm. Mierzęcice. W 2009 roku rozpoczęto badania na stanowisku w Sosnowcu-Zagórzu, znanym do tej pory z grodziska stożkowatego. W bezpośrednim sąsiedztwie tego grodziska odkryto osadę produkcyjną z wczesnego średniowiecza, gdzie jak do tej pory ujawniono ślady
po 8 piecach i paleniskach związanych z działalnością hutniczą (Rozmus
2009b). W piecach i ich sąsiedztwie odnaleziono liczne fragmenty dysz.
Nad piecami znajdowało się zadaszenie oparte na słupach nośnych o średnicy 40–50 cm, zapewne podobne to budowli znanej z Łośnia. Odsłonięto
też duże partie bruku kamiennego wokół pieców. Według analizy petrografa kamienie na bruk pochodzą z odległości 8–9 km (pogranicze Sosnowca i Mysłowic). W trakcie badań odkryto liczne żużle żelazne służące do
redukcji w procesie hutniczym ołowiu3.
Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z inwestycjami drogowymi, podobnie jak w Przeczycach, było odkrycie osady w Siewierzu. W czasie prac archeologicznych w 2009 roku odkryto liczne wytopki ołowia2 Można dopuścić związek zagłady osady produkcyjnej w Łośniu i ukrycia skarbu z wydarzenia-

mi mającymi miejsce około 1166 roku, kiedy to synowie Władysława II, Bolesław Wysoki, Mieszko
Plątonogi oraz Konrad, wystąpili przeciw Bolesławowi Kędzierzawemu, odzyskując jakieś grody,
których senior nie oddał im po ich powrocie do Polski.
3 Pojawia się tu pytanie, ile z pieców do wytopu ołowiu czy ich pozostałości zostało rozpoznanych przez archeologów jako związane z metalurgią żelaza.
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ne oraz monetę Władysława I, króla węgierskiego, panującego w latach
1077–1095 (Rozmus 2009c; Roś, Rozmus 2010). W 2010 roku odnaleziono
w Siewierzu osadę datowaną na XII w. W trakcie badań reliktów tamtejszych chat odkryto 4 sztaby ołowiu o wymiarach 30 x 10 x 5 cm i wadze
kilku kilogramów. Trzy z tych sztab wystąpiły w jednej chacie. Ponieważ
materiały odkryte w trakcie badań w Siewierzu znajdują się w opracowaniu, nie można jeszcze przesądzać o produkcyjnym czy handlowym
charakterze osady. Uzyskaliśmy jednak wreszcie archeologiczne potwierdzenie istnienia wczesnośredniowiecznej osady w Siewierzu, dotąd znanej
tylko ze źródeł pisanych oraz z kościoła św. Jana, wzniesionego w stylu
romańskim. Dodać jeszcze należy, że niemal w każdym z odkrytych w Siewierzu obiektów wystąpiła ceramika szkliwiona, identyczna ze znaną już
ze Strzemieszyc Wielkich i Łośnia (Pierzak 2009, s. 162).
Odkrycia ostatnich lat ujawniają działający na pewno w XII, a sądząc
z niektórych znalezisk ceramicznych także w XI wieku, ośrodek wydobycia i przetwórstwa rud srebra i ołowiu. Znamy obecnie 5 osad produkcyjnych na tym terenie, a jak wynika z badań powierzchniowych, możemy
spodziewać się ich także w miejscowościach Tucznawa, Chruszczobród
i Okradzionów. We wszystkich badanych wykopaliskowo osadach pojawiły
się bądź to ślady po produkcji – piece, roszty, hale produkcyjne, dysze,
tygle itp., bądź przedmioty wykonane z ołowiu. Na wszystkich tych stanowiskach występuje w dużych ilościach ceramika szkliwiona. Jeszcze
do niedawna zjawisko to na ziemiach polskich wiązano z czasami późniejszymi. Ilości takiej ceramiki na stanowiskach z wczesnego średniowiecza były znikome. Z ostatnich badań Michała Aucha, znanych mi niestety tylko z ogólnego streszczenia, wynika, że najwcześniejsze naczynia
szkliwione na terenie Małopolski to zabytki z Krakowa, Strzemieszyc
Wielkich i Dąbrowy Górniczej-Łośnia, które notowane są w kontekstach
od połowy XI wieku4. Na terenie pogranicza śląsko-małopolskiego szkliwienie mogło pojawić się jako lokalny wynalazek związany z dostępem
do niezbędnego składnika szkliwa, jakim był tlenek ołowiu – tzw. glejta.
Wysunięto hipotezę, że wynalazek ten mógł wynikać z obserwacji szkliwa powstającego na wypalonej glinie płaszczy pieców hutniczych przy
produkcji srebra i ołowiu. Ceramika szkliwiona w dużych ilościach pojawiła się także na badanej przez Czesława Hadamika osadzie w Rudzie
4 Por.

streszczenie pracy doktorskiej: Michał Auch, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione
z terenu Małopolski w serwisie: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=260025 (dostęp: 29.06.2012).
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Śląskiej-Kochłowicach (Hadamik 2010). Była to także osada produkcyjna, związana na pewno z metalurgią żelaza, choć pojawiły się tam także
zabytki ołowiane. Przez autora badań funkcjonowanie tej osady datowane
jest na XI–XIII wiek, z możliwością cofnięcia dolnej granicy w wiek X.
Autor tych badań znaleziska ceramiki z pasami dość słabej polewy łączył
z wpływami ruskimi, co wydaje się w świetle znalezisk z całego regionu zbyt dalekim odwołaniem. Dość zagadkowo wygląda sprawa obecności ceramiki szkliwionej na terenie Bytomia. Andrzej Żaki (1974, s. 218,
przyp. 414) notuje jej obecność w stanowiskach w Bytomiu, nikt jednak
później nie podjął tego problemu. Nie odnotowano także obecności tego
rodzaju ceramiki w żadnym ze sprawozdań z wcześniejszych czy późniejszych badań. Czy można ten fakt tłumaczyć, jak chcą niektórzy, późniejszą
– XIII-wieczną metryką tamtejszego górnictwa czy też innym kierunkiem
rozwoju tamtejszej społeczności – nie wiemy? Może jednak problem leży
w naszym sposobie rozpoznania materiału archeologicznego, gdy jeszcze niedawno ceramika szkliwiona była uznawana za wtręt nowożytny
i jako taki w ogóle nierejestrowana, czego piszący te słowa był nieraz
świadkiem. Jeżeli do tego dodamy duże zaawansowanie technologiczne
ceramiki szkliwionej z pogranicza śląsko-małopolskiego, niespotykane
gdzie indziej cechy ornamentu, jednym słowem ewidentną oryginalność,
o pomyłki w klasyfikacji na niektórych stanowiskach, szczególnie miejskich, nietrudno.
Pomimo brzmiącej nieco lekceważąco wzmianki w bulli gnieźnieńskiej
o wiejskich kopaczach srebra – rustici argenti fossores – wiele wskazuje,
że była to grupa ludności dość bogatej. Świadczyć o tym może nie tyle
skarb hutnika – nie wiemy bowiem, czyją własnością było ukryte w nim
srebro, ile liczne ozdoby znajdowane na cmentarzysku w Strzemieszycach
i na poszczególnych osadach. O ilości przedmiotów ze srebra i ołowiu już
wspomniałem wyżej; to zachowane do dziś 63 ozdoby srebrne i 15 ołowianych. Z zaginionych przedmiotów wzmiankować należy kaptorgę, prawdopodobnie z wyobrażeniem gryfa, wykonaną z blachy srebrnej, na której
zachowały się ślady złocenia (Tokaj 2009, s. 242). Z ziem polskich to jedyny znany przypadek takiej kaptorgi. W trakcie badań w Sosnowcu-Zagórzu
odkryto zaś fragment brązowej lunuli.
Odbiciem poziomu bogactwa ośrodka metalurgii srebra i ołowiu mogą
być miejscowe kościoły. Pomimo braku wzmianek pisanych liczyć się
musimy co najmniej z 3 murowanymi kościołami datowanymi na XII stulecie. W pełni zachowany jest właściwie jedynie kościół św. Jana Chrzciciela
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w Siewierzu. Był on ściśle związany z osadą, na której odkryto ołowiane
sztaby. Drugi z tych kościołów to kościół św. Małgorzaty w Bytomiu, znany tylko z tympanonu wrocławskiego opactwa św. Wincentego na Ołbinie.
To zapewne fundacja Bolesława Kędzierzawego, a z jego panowaniem wiązać można też wydarzenia, które położyły kres osadzie w Łośniu. Trzeci
kościół romański z tego terenu ujawniony został trzy lata temu w Wojkowicach Kościelnych. Przeprowadzono wówczas remont kościoła, polegający między innymi na wymianie tynków zewnętrznych. Po usunięciu
starych tynków odkryto wątki murów wykonanych z kamiennej kostki,
identycznej jak ta użyta w Siewierzu. Część z tej kostki wykorzystano
przy przebudowach kościoła, ale część murów wiązać należy z okresem
wczesnośredniowiecznym. Wszystko wskazuje zatem na podobną chronologię kościoła z Wojkowic jak w przypadku Siewierza. Odległość pomiędzy nimi nie jest zresztą zbyt wielka. W linii prostej wynosi ona niecałe
7 km. Oba kościoły są też podobnie położone – nieco ponad doliną rzeki
Przemszy, która znajduje się na południe od kościoła. W chwili obecnej
prowadzone jest rozpoznanie archeologiczne okolic kościoła. Romańskie
elementy posiada także kościół św. Krzyża i św. Mikołaja w Sławkowie,
choć dość zgodnie datuje się go na XIII stulecie, a w całości romański
jest położony nieco poza znanym nam okręgiem metalurgii srebra romański kościół w Gieble. Zlokalizowany jest on jednak na skraju występowania kruszconośnych dolomitów. Badania nad miejscową architekturą są
dopiero podejmowane, ale sam fakt jej istnienia wzbogaca nasz obraz tego
ośrodka osadniczego.
Niestety nie posiadamy jasnych informacji o instytucjach kościelnych
uposażonych w dochody i dobra na interesującym nas obszarze. Przekazy
źródłowe mają charakter epizodyczny, stwarzając więcej pytań niż odpowiedzi. Tak jest przecież z pierwszą wzmianką – cytowaną już na początku
informacją o chłopach – kopaczach srebra z miejscowości Zversov koło
Bytomia. Mieli oni należeć do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego: „Item
villa ante Bitom que Zversov dicitur cum rusticis argenti fossoribus cum
duobus tabernis nonnisi ad archiepiscopi pertinet iuriditionem”. Z tekstu
niestety nie wynika w sposób oczywisty, czy do arcybiskupa należą wieśniacy-kopacze srebra czy wieśniacy i kopacze srebra. Nieużywanie w tekście łacińskim znaków przestankowych nie daje jasności. Nie tylko nie
wiemy, gdzie znajdował się Zversov, ale nic nie słyszymy później o uposażeniu arcybiskupstwa na tym obszarze. Interesująco brzmi wzmianka
o dwu karczmach, które mają znajdować się we wsi Zversov. Z uwagi na
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pełnienie przez karczmę (w źródłach zwaną taberną) wielu innych funkcji,
obok tej, która przechowała się do dnia dzisiejszego, oraz fakt istnienia
monopolu książęcego na prowadzenie karczem, funkcjonowanie w jednej
osadzie dwu takich instytucji uznać należy za wyznacznik jej sporej wielkości. Wzmianka o dwu karczmach w Bytomiu pojawiła się w dokumencie
kardynała Idziego z 1105 (1123–25) roku, a potem została powtórzona
jeszcze w dokumencie dla klasztoru tynieckiego z 26 maja 1229 roku.
Przy zatwierdzaniu posiadłości klasztoru w Tyńcu wspomniano o dwu
karczmach i prawie targu w Bytomiu. Czy chodzi o te same karczmy,
które wzmiankowała bulla gnieźnieńska – nie sposób rozstrzygnąć (Tyn,
s. 19–20, nr 11). Uposażenie klasztorów w dochody z bytomskich karczem pojawiło się zresztą jeszcze w 1234 roku, kiedy to Henryk Brodaty
zatwierdził nadanie połowy dochodów z tych karczem. Nadanie to uczyniła
księżna Viola, wdowa po Kazimierzu I opolskim (CDS, t. 1, s. 4–6; SU, t. 2,
s. 51–53, nr 80).
Interesujące nas tereny należały w całości do biskupstwa krakowskiego, ale, co ciekawe, spore uposażenie na tym terenie miały instytucje
kościelne z diecezji wrocławskiej. Chodzi o wzmiankowane już opactwo
św. Wincentego we Wrocławiu. Nadanie kościoła św. Małgorzaty opactwu
mogło mieć miejsce w latach 60. XII wieku, jak wnioskuje się z przedstawienia na wspomnianym wyżej tympanonie fundacyjnym postaci księcia
Leszka – syna Bolesława Kędzierzawego. Czy tak było na pewno, czy
nadanie kościoła nie było wcześniejsze, a tympanon przedstawia jedynie
pewne skrócone przedstawienie z nadań na rzecz opactwa – nie sposób
rozstrzygnąć. Posiadanie tego kościoła i wszystkich związanych z tym
dochodów przeszło na przełomie XII i XIII wieku z ołbińskich benedyktynów na ich następców w opactwie św. Wincentego – premonstratensów.
W Bytomiu swe uposażenie posiadali zatem zarówno benedyktyni z Tyńca, jak i benedyktyni, a później premonstratensi, z Wrocławia.
Podobnie jak w wypadku nakładania się wpływów kościelnych śląskich
i małopolskich na tym terenie, widzimy również płynność w dziedzinie
przynależności polityczno-administracyjnej. Około 1177 roku Kazimierz
Sprawiedliwy, podówczas książę krakowski, przekazał Mieszkowi Plątonogiemu, księciu raciborskiemu, dwie kasztelanie – bytomską i oświęcimską. Okoliczności tego nadania nie są do końca jasne, a nie ma tu
miejsca, by je tu przedstawiać. Spora część terenów, na których znajdowały się osady produkcyjne, dostała się w ręce nowego władcy. Istotną
kwestią, która tu się nasuwa, jest pytanie o wartość tego nadania: czy
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Kazimierz przekazał Plątonogiemu swoistą „kurę znoszącą srebrne jajka” – rozwinięty ośrodek metalurgii srebra i ołowiu, czy też pod koniec
lat 70. dostępne przy ówczesnej technice wydobywczej złoża rud metali
były już wyeksploatowane, a część osad – tak jak ta w Łośniu, który raczej
pozostał w obrębie Małopolski – zniszczona i porzucona.
Problem ten ma związek z istniejącymi na tym terenie ośrodkami
administracyjnymi. Jednym z nich był gród w Bytomiu, znany w źródłach
pisanych od początku XII wieku. Zdecydowanie wcześniej rozwijał się
natomiast gród w Będzinie, którego nie wzmiankują żadne teksty pisane, a cała wiedza pochodzi z analiz materiału archeologicznego. Gród ten
funkcjonował od IX wieku. Prawdopodobnie pod koniec XI w. nastąpił
jednak jego upadek, ale jeszcze w 2. poł. XI w. umocnienia grodu były
naprawiane (Rogaczewska 2008). Ponieważ w żadnym ze źródeł XIII-wiecznych nie mamy wzmianek o Będzinie, można przyjąć, że tutejszy
ośrodek administracyjny uległ zniszczeniu. Czy jego rolę przejął Bytom,
położony o 16 km na zachód – bardzo możliwe. Informacje o innych ośrodkach władzy na tym terenie pochodzą już z XIII stulecia: to Chrzanów,
Siewierz i Sławków, lecz trudno bez podstaw źródłowych przesuwać ich
istnienie w przeszłość.
Jednym z istotnych problemów badawczych jest kwestia chronologii
ośrodka wydobycia srebra i ołowiu na pograniczu śląsko-małopolskim.
Wydaje się, że pewne jest jego funkcjonowanie co najmniej od końca XI
wieku aż do lat 60. wieku XII. Czy jednak wszystkie ujawnione w chwili obecnej osady funkcjonowały równolegle w tym samym czasie – nie
sposób powiedzieć. Charakter tutejszych złóż galeny mógł wymuszać na
miejscowych górnikach częste przemieszczanie się. Po wyeksploatowaniu
jednego obszaru mogli oni przenosić się dalej. Podobieństwo materiałów
znajdowanych na terenie tzw. mikoregionu strzemieszysko-łosieńskiego
może być świadectwem takich właśnie częstych zmian miejsc pobytu.
Zajęcia hutnicze wymagały także dużych ilości drewna. Jeżeli ówcześni
górnicy podejmowali wydobycie typu szybowego, drewno było także
wówczas niezbędne. Mogło to doprowadzić do odlesienia okolic osad produkcyjnych, co zapewne stawiało przed producentami srebra konieczność
wyboru – transportować rudę czy drewno. Na pewno nie doszło wówczas
do takich zjawisk, jakie znamy z tego terenu z czasów późniejszych, gdy
nadmierne wycinanie lasów dla kopalń i hut srebra i ołowiu oraz odwodnienie przez działające sztolnie doprowadziło do katastrofy ekologicznej,
której efektem było powstanie pustyń Błędowskiej i Starczynowskiej.
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Pustynnienie tych terenów i powstawanie lotnych piasków wywołało jeszcze w końcu XVIII wieku dość dramatyczną decyzję mieszkańców Siewierza, którzy stanęli przed groźbą zasypania miasta przez piaski. Podjęto
wówczas decyzję o zalesieniu okolicznych pustek w celu zapobieżenia
katastrofie ekologicznej (Korusiewicz 1990, s. 167). Działania wczesnośredniowiecznych górników i hutników nie przybrały na pewno takiej
skali, choć analizując ich działanie, nie można pominąć oddziaływania środowiska i na środowisko. Nie wiemy na przykład, czy poszukiwanie rud
srebra i ołowiu prowadzili oni na terenach leśnych, czy też odlesionych.
W tym drugim przypadku prospekcja górników-kopaczy srebra musiałaby
zostać poprzedzona karczunkiem.
Interesująco dla rozpoznania funkcjonowania ośrodka wydobycia i przetwórstwa srebra i ołowiu na pograniczu śląsko-małopolskim prezentują się
badania zanieczyszczeń torfowisk, przeprowadzone przez Leszka Chrósta
z Pracowni EKOPOMIAR z Gliwic. Jego obserwacje opierają się na fakcie,
iż „torfowiska są obszarami, na których warstwowo odkładana jest materia
organiczna w warunkach utrudniających jej rozkład. Coroczny plon specyficznej dla torfowisk flory nie ulega w całości rozkładowi, lecz w części staje
się podłożem dla następnych pokoleń roślin. Decyduje o tym woda, hamując
dostęp tlenu potrzebnego mikroorganizmom do rozkładu zamierających części roślin. Osadzające się na nich pyły organiczne i mineralne, w tym zanieczyszczenia wytwarzane przez ludzi, są przez to zachowywane w poszczególnych warstwach torfu. Torfowiska rejestrują więc kolejne etapy dziejów
przyrody i przemian gospodarczych minionych społeczności ludzkich. Dzięki
tym właściwościom archiwizowania zdarzeń znajdują zastosowanie w odtwarzaniu przeszłości”5. Badane torfowiska pod Wolbromiem wykazują gwałtowny rozwój hutnictwa srebra i ołowiu w latach 800–860 n.e. i jego powolny
spadek do około 1500 roku n.e., to jest do czasu zastosowania wydajnych
sposobów odwadniania. Tamtejsze torfowiska dzięki dogodnemu położeniu
wychwytywały zanieczyszczenia powietrza z całego obszaru kruszconośnego
śląsko-krakowskiego. Stwierdzono także nasilanie się opadu ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór w przedziale czasu 850–1500 r. n.e., przy wyraźnym
zmniejszeniu się tego opadu w latach 1000–1150 n.e. Jednocześnie w przedziale czasu charakteryzującym się istotnym zmniejszeniem opadu ołowiu
5 L. Chróst, Określenie intensywności dawnej produkcji srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór
w oparciu o pomiary depozycji ołowiu w torfowiskach, www. ekopomiar.com (dostęp: 01.07.2012).
Podobne badania przeprowadzone na terenie Francji ujawniły zanieczyszczenie tamtejszego środowiska naturalnego przez starożytną metalurgię. Por. Jouffroy-Bapicot et al. 2007.
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w rejonie Tarnowskich Gór – w rejonie Wolbromia przeciwnie – wystąpił
wyraźny jego wzrost.
Wyniki tych badań tylko częściowo pokrywają się z obserwacjami archeologów, o przekazach historycznych nie wspominając. Biorąc jednak pod
uwagę, że zarówno badania zanieczyszczeń torfowisk, jak też archeologiczne rozpoznawanie ośrodka kruszcowego na pograniczu śląsko-małopolskim są na etapie wstępnym, trzeba widzieć przyszłość we wspólnym
odkrywaniu przeszłości.
Kolejnym elementem, niezbyt jeszcze wykorzystanym do badań śladów
miejscowego górnictwa, jest występowanie pozostałości po działalności
górniczej na powierzchni ziemi. Są to tzw. warpie. To nieużytki – pozostałości po górnictwie galenowo-galmanowym – pochodzące z dawniejszego,
najczęściej ręcznego wydobycia6. Powstały w wyniku drążenia szybów,
eksploatacji chodników czy też dokonywania wykopów i nagromadzenia
skały płonnej w postaci wałów, stożków czy kopców i na trwale wpisały się
w miejscowy krajobraz. Dziś jednak powoli zarastają roślinnością i zanikają. Często jedynym śladem po owych warpiach jest materiał toponomastyczny. Dość licznie występujące nazwy związane z warpiami świadczą
o górniczej przeszłości regionu. Niestety nie sposób wydatować czasu
powstania tych antropogenicznych utworów na podstawie językoznawstwa. W badaniach dawnego górnictwa trzeba jednak brać pod uwagę nie
tylko ślady ewidentnej działalności ludzkiej, ale także zmiany dokonane
przez człowieka w środowisku. Dla rozpoznania wczesnośredniowiecznego górnictwa szczególnie istotne będzie występowanie warpi na terenach,
na których w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych nie prowadzono eksploatacji górniczej.
W świetle badań ostatnich lat uzyskujemy nowy obraz dziejów pogranicza śląsko-małopolskiego we wczesnym średniowieczu. Potwierdzenie
przekazów pisanych o miejscowym kopalnictwie srebra i ołowiu przyniosły prowadzone przez ostatnie lata badania archeologiczne. Można przypuszczać, że odkryte w ostatnich latach osady produkcyjne nie są jedynymi, które działały na tym terenie. Czas pokaże, jakie tajemnice skrywa
tutejsza ziemia. Wypada też sformułować postulat weryfikacji dawniej
badanych stanowisk, gdzie ewidentnie wczesnośredniowieczne znaleziska ceramiki polewanej mogły zostać błędnie zakwalifikowane. Osob6 Samuel

Linde (1860, s. 221) cytuje tłumaczenie Józefa Osińskiego (1782, s. 87): „Warpa, y, ź,
w górnictwie; warpa u dołu, ziemia, którą z dołu na wierzch wyrzucono, która około niego pagórek
czyni”, oraz z rękopisu Os. Żel. 87. „der um eine grube herum auf geschüttete Erdhügel”.
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nych studiów wymaga także lokalna architektura sakralna, do tej pory
dość słabo rozpoznana. Mam tu na myśli nie tylko kościół w Wojkowicach
Kościelnych, ale także kościół parafialny w Będzinie, wzniesiony w bezpośredniej bliskości wczesnośredniowiecznego grodu i cmentarza. Pomimo
braku źródeł pisanych można dopuścić obecność kościelną na wzgórzu
zamkowym po zniszczeniu grodu, a przed lokacją miasta w XIV stuleciu.
W sprawie ośrodka górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu na pograniczu śląsko-małopolskim znajdujemy się właściwie na początkowym etapie
badań. Wiele spraw nie zostało wyjaśnionych. Jednak już teraz na pytanie: skąd pochodziło srebro używane do produkcji menniczej w XII w.,
a może już stulecie wcześniej, odpowiedzieć można, że jedno ze źródeł
pochodzenia piastowskiego srebra znajdowało się w okolicach dzisiejszego
Bytomia, Będzina i Sławkowa.

Część II

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

JACEK PIERZAK

Wczesnośredniowieczne ośrodki
eksploatacji i przetwórstwa rud srebra
i ołowiu oraz produkcji ceramiki
szkliwionej z XI–XII wieku na obszarze
pomiędzy Bytomiem, Siewierzem,
Dąbrową Górniczą i Sosnowcem
w świetle najnowszych badań
archeologicznych

W 2. połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku województwo śląskie
było miejscem odkryć archeologicznych o wybitnych walorach naukowych, i to nie tylko w skali lokalnej, lecz w skali całego kraju. Znaczenia
tych badań nie można nie docenić, bowiem zmieniły one dotychczasowe
poglądy na temat początków eksploatacji i przetwórstwa rud srebra i ołowiu na obszarze kruszconośnym, obejmującym tereny pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem, a także doprowadziły do zlokalizowania ośrodka produkcji ceramiki szkliwionej, działającego
w XI i XII wieku1. O ile to pierwsze zagadnienie sprowadza się głównie
do względów chronologicznych, o tyle to drugie jest całkowitym novum,
1 Poniższy tekst powstał na bazie artykułu, opublikowanego w roku 2009 w wydawnictwie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Górnego Śląska w Katowicach (Pierzak 2009). Artykuł ten został nieco zmodyfikowany i uzupełniony o najnowsze odkrycia oraz o materiał ilustracyjny.
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bowiem ceramika szkliwiona na stanowiskach z okresu wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, jak dotąd, nie występowała w tak znacznych ilościach.
Złoża kruszconośne, poza wymienionymi wyżej obszarami, ciągną się
w kierunku Sławkowa, Olkusza i Chrzanowa (Molenda 1978, s. 148). We
wczesnym średniowieczu, do roku 1179, całość tych terenów znajdowała się w obrębie ziemi krakowskiej. W wyniku przekazania w tymże
roku Mieszkowi Plątonogiemu przez Kazimierza Sprawiedliwego dwóch
kasztelanii: bytomskiej i oświęcimskiej z grodami w Bytomiu, Siewierzu
i Oświęcimiu, część tych terenów znalazła się w obrębie Śląska (Horwat
1990, s. 9; Łowmiański 1985, s. 349, przyp. 806).
Eksploatację złóż na tym terenie, jak wykazały najnowsze badania,
rozpoczęto już w końcu XI wieku, a może nawet w 1. połowie tegoż stulecia. Źródła pisane potwierdzają to jednak tylko w stosunku do Bytomia.
Bulla protekcyjna z 1136 roku, wydana na rzecz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przez papieża Innocentego II, wspomina bowiem o osadzie
Zversov położonej koło Bytomia – „Zversov ante Bitom” – i o kopaczach
srebra. W związku z tym, iż wieś ta została nadana arcybiskupstwu jeszcze przez Bolesława II Śmiałego w roku 1075, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że eksploatację tegoż kruszcu rozpoczęto
już w 1. połowie XI wieku (Horwat 1990, s. 123; Maleczyński 1953,
s. 176 n.).
Rozpoczęcie wydobycia i przetwórstwa rud srebra i ołowiu na pozostałych terenach śląsko-krakowskich złóż kruszconośnych, głównie w rejonie
Sławkowa, Olkusza i Chrzanowa, wiązano w literaturze dopiero z 1. połową XIII wieku (Molenda 1978, s. 149). Przyczyną tego stanu rzeczy był
brak źródeł archeologicznych w postaci szybów górniczych czy pieców
hutniczych do wytopu ołowiu z okresu wcześniejszego. Jedynym, choć
tylko pośrednim dowodem na eksploatację kruszców w rejonie Sławkowa
w XI i XII wieku były materiały archeologiczne, odkryte w 1932 roku na
wczesnośredniowiecznym cmentarzysku rzędowym w Strzemieszycach
Wielkich (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej) (Marciniak 1960; Zoll-Adamikowa 1966, s. 104–116). Cmentarzysko badane było w roku odkrycia przez R. Jamkę i następnie przez M. Marciniaka, natomiast w roku
1933 przez M. Banaszkiewicza. Łącznie odkryto 103 groby szkieletowe
o bardzo bogatym wyposażeniu. Analiza materiału archeologicznego,
przeprowadzona przez autora niniejszego artykułu pod kątem wykorzystanego surowca do produkcji ozdób czy też części stroju, wykazała, iż do
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grobów złożono 78 wyrobów, wśród których 63 wykonane były ze srebra
i 15 z ołowiu. Były to kolczyki, pierścionki, kabłączki skroniowe, wisiorki,
kółeczko i kaptorga (Zoll-Adamikowa 1966, s. 104–116; Zoll-Adamikowa
1971, s. 81–108). Cmentarzysko datowane było przez H. Zoll-Adamikową
w 1966 roku na okres od połowy XI do początków XII wieku (Zoll-Adamikowa 1966, s. 115). W 1971 roku autorka powyższą chronologię nieco
rozszerzyła na okres od przełomu X i XI do 2. połowy XII wieku (Zoll-Adamikowa 1971, s. 115).
Wnioski wynikające z powyższej analizy nasuwają się same. Tak duża
ilość wyrobów wykonanych ze srebra i ołowiu, odkrytych na terenie
obfitującym w złoża tych metali, dowodzi niezbicie, że zostały wykonane z miejscowych surowców. Idąc dalej tym tropem, wskazujemy na
wcześniejszą niż XIII wiek eksploatację miejscowych złóż na omawianych terenach. Wspomniane cmentarzysko z jeszcze jednego punktu
widzenia ma ogromne znaczenie naukowe, bowiem już w latach trzydziestych XX wieku dostarczyło pierwszych dowodów na to, iż na terenie tym produkowano ceramikę szkliwioną na szerszą skalę, ceramikę,
która w materiałach wczesnośredniowiecznych na pozostałych ziemiach
polskich występowała w znikomym procencie (Opole, Wolin, Gdańsk),
a w materiałach z cmentarzysk była całkowicie nieznana. Ceramika ta
na cmentarzysku w Strzemieszycach Wielkich wystąpiła w grobach nr 5,
nr 20, nr 55, nr 78, nr 80 i nr 82 (Zoll-Adamikowa 1971, s. 114). Charakteryzowała się żółtozielonkawą barwą. Aby uzyskać szkliwo tej barwy,
niezbędny był tlenek ołowiu.
Rok 1996 był rokiem przełomowym w pozyskiwaniu bezpośrednich dowodów archeologicznych na eksploatację rud ołowiu i srebra
jak i wytwórstwo ceramiki szkliwionej. Począwszy od tego roku każdy
następny sezon archeologiczny pomiędzy obecnymi dzielnicami Dąbrowy Górniczej – Strzemieszycami Wielkimi i Łośniem oraz Przeczycami
i Siewierzem – przynosił nowe dowody na to, iż już pod koniec XI i w XII
stuleciu istniało tu „zagłębie metalurgiczne”, związane z eksploatacją rud
srebra i ołowiu oraz że funkcjonował tu także ośrodek produkcji ceramiki
szkliwionej.
Strzemieszyce Wielkie, znane już w literaturze archeologicznej z powodu odkrycia wspomnianego wyżej cmentarzyska, w roku 1996 ponownie
ujawniły swoją wczesnośredniowieczną metrykę. Przypadkowo odkryto
tu materiały zabytkowe, które zapoczątkowały badania archeologiczne nie
tylko w tej miejscowości, lecz także, przez zbieg okoliczności, w miej-
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scowości Łosień (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej). Mieszkaniec
Strzemieszyc Wielkich, pan Krzysztof Kopeć, podczas kopania basenu na
swojej działce przy ul. Strzemieszyckiej 406 natrafił na ceramikę wczesnośredniowieczną. Przeprowadzona przez autora artykułu, pełniącego
wówczas funkcję Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych w Katowicach, interwencja konserwatorska doprowadziła do odkrycia obiektu
o charakterze mieszkalnym o długości 4,20 m i nieustalonej z uwagi na
zabudowę sąsiedniej działki szerokości z materiałem z XI–XII wieku (Pierzak 1997). To ciekawe odkrycie spowodowało, iż w roku następnym rozpoczęto prace badawcze na osadzie w Strzemieszycach Wielkich, którymi
kierowała A. Rogaczewska z Muzeum Zagłębia w Będzinie, uwieńczone
odkryciem w następnych latach (2001–2003) pieca hutniczego i pięciu
rosztów (otwartych palenisk, na których wytapiano ołów), a ponadto dużej
ilości ceramiki szkliwionej (Rogaczewska 2000b, 2001, 2004a, 2004b).
Autorka badań po wstępnej analizie ceramiki stwierdziła, iż widoczna jest
różnica pomiędzy ceramiką występującą w części osady, gdzie odkryła trzy
chaty i obiekty o charakterze gospodarczym (lata 1997–1999), a ceramiką
odkrytą w części produkcyjnej osady (z lat 2001–2003). Różnica polegała
nie tylko na wzroście poziomu technicznego jej wykonania, lecz także na
ilości naczyń z cylindryczną szyjką. Wiele naczyń miało oryginalne zdobienie i zielonkawą polewę. Ceramikę bardziej zaawansowaną pod względem
technologicznym badaczka datowała na początek XII wieku (Rogaczewska 2004a, s. 80). A. Rogaczewska zwróciła jeszcze uwagę na fakt, że
pozostałości rosztów zalegały nad podłogą chaty, odkrytej w roku 2001.
Świadczyłoby to o tym, iż osada wczesnośredniowieczna w Strzemieszycach Wielkich reprezentuje dwie fazy rozwojowe.
Do kolejnego odkrycia doszło w roku 1997. Idąc za nagłośnionym
w mediach przykładem odkrywcy ze Strzemieszyc Wielkich, pan Zdzisław
Mysłowski, po wykopaniu na terenie swojej działki przy ul. Ząbkowickiej
3 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu materiałów z epoki kamienia, materiałów
kultury łużyckiej i ceramiki wczesnośredniowiecznej, poinformował o tym
odkryciu Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych w Katowicach.
Interwencja konserwatorska, przeprowadzona przez autora artykułu,
wykazała, że mamy tu do czynienia z kolejną osadą wczesnośredniowieczną, nieznaną ani w literaturze, ani w archiwach muzealnych i konserwatorskich. Zlecone tu badania, prowadzone w 1997 roku przez G. Glanc-Kwaśny i M. Kurgan-Przybylską, zakończyły się odkryciem trzech obiektów
i konkluzją, iż stanowisko zostało w znacznej mierze zniszczone w trakcie
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prac ziemnych, prowadzonych przez właściciela działki (Glanc-Kwaśny,
Kurgan-Przybylska 1997, 2000). Kolejne wizytacje Konserwatora ds.
Zabytków Archeologicznych wykazały, iż istnieje jeszcze szansa na odkrycie nienaruszonych obiektów archeologicznych na tym terenie. W ślad za
tym w 1998 roku zlecone zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach badania na stanowisku 2 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, które przeprowadził Dariusz Rozmus. Prace badawcze doprowadziły do odkrycia dalszych materiałów wczesnośredniowiecznych.
Badania kontynuowane w roku 1999 uwieńczone zostały odkryciem
pieca hutniczego o wymiarach 200 x 230 cm (obiekt 1/99). Podczas jego
eksploracji odkryto około 800 fragmentów ceramiki, z których duża część
była szkliwiona (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 26–28). W trakcie prac na stanowisku 2 odkryto, obok ceramiki, również 150 fragmentów tygli i dysz,
związanych z wytopem ołowiu, a ponadto kilkadziesiąt kilogramów żużla
ołowianego, kilka wyrobów wykonanych z ołowiu.
Lata 2000–2001 przyniosły dalsze odkrycia w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Od 2002 roku rozpoczęto prace, również pod kierownictwem
D. Rozmusa, na stanowisku 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Szczególne
znaczenie miały wykopy na terenie posesji państwa Krawców i Wójcików
przy ul. Ornej 15 (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 34–36; Rozmus 2004). Odkryto tu bowiem znaczną ilość ceramiki szkliwionej, datowanej na koniec XI–
XII wiek, oraz piec hutniczy (obiekt 2/2002) o wymiarach 5 x 3 m, który nie był eksplorowany i być może został porzucony przez spłoszonych
najazdem mieszkańców osady. Wypełnisko pieca stanowiły warstwy żużli, węgla drzewnego, popiołu i polepy. Ponadto odkryto tu pozostałości
przepalonych ścian oraz żużel żelazny i ołowiany. Piec ten ma kapitalne
walory naukowe nie tylko ze względu na swoją konstrukcję, zachowaną
niemal w całości, lecz także ze względu na możliwość wyjaśnienia genezy
ceramiki szkliwionej i jej związku z produkcją ołowiarską. Stwierdzono tu
obecność płaszcza glinianego, pod którym zalegała warstwa żelaza, rudy
bądź żużla żelaznego, nakrywającego około 200 kilogramów żużla ołowianego (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 35).
W trakcie lustracji konserwatorskiej, przeprowadzonej przez autora artykułu, podczas oględzin pieca odkryto fragment wypalonej gliny z płaszcza
pieca ze szkliwem barwy zielonkawo-oliwkowej, analogicznym jak na ceramice, która zalegała w bezpośrednim sąsiedztwie pieca2. Zabytki te, pomimo
2 Bodnar,

Rozmus 2004b, s. 42, fot. 17. D. Rozmus publikuje fragment płaszcza pieca 1/2002
z zeszkliwioną powierzchnią.

38

JACEK PIERZAK

ewidentnego podobieństwa, różniły się jednak sposobem powstania szkliwa. O ile w przypadku fragmentu płaszcza pieca zeszkliwienie powierzchni
wewnętrznej nastąpiło samoistnie, podczas procesu technologicznego związanego z wytopem ołowiu, o tyle w przypadku ceramiki naczyniowej szkliwo
to powstało w związku z intencjonalną działalnością garncarza. Już wówczas
autor artykułu wysunął hipotezę, iż szkliwo, powstające często na wypalonej
glinie płaszczy pieców, zostało podczas rozbierania ścianek pieca zauważone
przez „hutników”. Pokryte szkliwem powierzchnie wypalonej gliny dawały
bardzo ciekawy efekt wizualny, nie tylko bowiem błyszczały, lecz także miały
przyjemne dla oka zielonkawo-oliwkowe zabarwienie. Jest wielce prawdopodobne, iż spostrzeżenie to zostało przekazane garncarzom, którzy, stosując
tlenek ołowiu, uzyskiwali podobne szkliwo na ceramice naczyniowej. Analogiczne fragmenty płaszcza pieca ze szkliwem o barwie zielonkawej odkryła
w trakcie badań A. Rogaczewska w Strzemieszycach Wielkich w 2002 roku3.
W trakcie badań w Strzemieszycach Wielkich odkryto duży procent naczyń
z żółto-zielonkawą polewą (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 36 n.).
Ogromne znaczenie w zakresie badań nad wczesnośredniowieczną
ceramiką szkliwioną miało odkrycie w trakcie dalszych badań, prowadzonych w 2006 roku w Dąbrowie Górniczej-Łośniu na stanowisku nr 8, skarbu ponad 1100 monet Władysława II Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego. Skarb – jak wynika z analizy prof. B. Suchodolskiego – ukryty został
najprawdopodobniej w latach 1160–1165 (Bodnar et al. 2006, s. 29). Znajdował się w małym naczyniu z pomarańczową polewą. Do odkrycia doszło
pod sam koniec sezonu badawczego, kiedy badacz D. Rozmus odkrył
kilka monet z XII wieku, zlokalizowanych na przestrzeni kilku metrów.
O odkryciu powiadomił urząd konserwatorski w Katowicach. Autor artykułu zasugerował badaczowi spenetrowanie okolicznego terenu przy
pomocy wykrywacza metali, wysuwając hipotezę, iż odkryte wcześniej
monety mogą pochodzić z rozwleczonego orką skarbu. Już po kilku godzinach badacz ponownie poinformował telefonicznie urząd, iż w odległości
kilkunastu centymetrów od wykopu archeologicznego, przygotowanego
już do zasypania, odkrył skarb monet z tego samego okresu. Przybyły
na miejsce odkrycia z ramienia urzędu konserwatorskiego w Katowicach
autor artykułu uczestniczył w eksploracji skarbu. Odkrycie znakomitego
skarbu ma ogromne znaczenie dla polskiej numizmatyki, lecz równie cen3

Rogaczewska 2004a, s. 77: „Szczątki części górnej, głównie fragmenty mocno wypalonej,
zeszkliwionej na zielono polepy, zrzucono po rozebraniu obiektu obok, co zdaje się wskazywać,
że był to piec o bardzo prostej konstrukcji, z którego żużel wyjmowano górą przez niski szyb”.
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ne dla omawianej tu problematyki jest to niewielkie, niepozorne naczynie
z pomarańczową polewą, analogiczną jak na fragmentach naczyń odkrytych w Łośniu w rejonie pieców. Odkrycie naczynia dobrze datowanego
ukrytymi w nim monetami spowodowało, iż archeolodzy zajmujący się
wczesnym średniowieczem przestali mieć już jakiekolwiek wątpliwości
odnośnie do zastosowania szkliwienia ceramiki na szeroką skalę w ośrodkach wydobycia i przetwórstwa ołowiu już w XII, a nawet w XI wieku,
a nie dopiero w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych.
Do kolejnego odkrycia ceramiki szkliwionej doszło w 2006 roku
w trakcie budowy drogi dojazdowej do lotniska w Pyrzowicach. Natrafiono wówczas na następną osadę wczesnośredniowieczną, datowaną
na XII wiek, związaną z eksploatacją rud srebra i ołowiu (Bartczak et
al. 2006). Stanowisko to odkryto w trakcie nadzoru archeologicznego.
Po lustracji terenowej, przeprowadzonej przez autora artykułu, wstrzymane zostały przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach prace ziemne, związane z realizacją inwestycji, a następnie zainicjowane badania ratownicze. Prace badawcze prowadził A. Wójcik. W trakcie badań poza śladami hutnictwa ołowiu natrafiono również
na dużą ilość ceramiki szkliwionej.
Kolejnym dowodem na powszechność stosowania ceramiki szkliwionej na terenach eksploatacji rud srebra i ołowiu były prace prowadzone
w 2009 roku przy romańskim kościele św. Jana Chrzciciela w Siewierzu,
datowanym na 1. połowę XII wieku [1144 r. (?)]. Prace wcześniejsze, związane z budową obwodnicy miasta Siewierza, prowadzone w 2008 roku
przez A. Wójcika i D. Rozmusa, nie przyniosły żadnych materiałów wczesnośredniowiecznych, choć wykopy usytuowane były stosunkowo blisko
kościoła. Było to ze wszech miar dziwne, kościół bowiem musiała otaczać
osada wczesnośredniowieczna, za czym przemawiała ceramika wczesnośredniowieczna odkryta w 1988 roku przez autora artykułu w obrębie
wykopu 1/88, usytuowanego prostopadle do ściany zachodniej kościoła,
tuż przy wejściu do niego, a także po południowej stronie kościoła (Pierzak
1988a; Pierzak 1990, s. 252–254; Błaszczyk 1994, s. 93 n.). W tym drugim
przypadku był to materiał powierzchniowy. Kolejne materiały po południowej stronie kościoła odkryte zostały przez E. Noworytę i J. Gołubkowa,
prowadzących tu badania w ramach AZP na obszarze 94–49, w roku 1989.
W związku z występowaniem po południowej stronie cmentarza materiałów archeologicznych realizacja lokalnej drogi dojazdowej musiała być
poprzedzona badaniami wykopaliskowymi, zgodnie z zaleceniami urzędu
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konserwatorskiego w Katowicach. Pierwsze trzy jamy odkryte w bezpośrednim sąsiedztwie muru ogrodzeniowego kościoła przez prowadzącego nadzór
archeologiczny P. Olejarczyka, tuż przy drodze szybkiego ruchu Katowice–
Warszawa, spowodowały wstrzymanie prac inwestycyjnych przez urząd konserwatorski i przeprowadzenie na odcinku 30 arów badań wyprzedzających.
Wyniki tych badań przeszły najśmielsze oczekiwania. Prace prowadzone
przez A. Łukaszewską z konsorcjum Firm Arche-Narni z Wrocławia doprowadziły do odkrycia na 30 arach, zlokalizowanych wzdłuż muru otaczającego kościół i współczesny cmentarz, około 200 obiektów, zarówno od strony
południowej, jak i wschodniej. Dalsze prace inwestycyjne, prowadzone po
drugiej stronie drogi szybkiego ruchu Katowice–Warszawa, poniżej kościoła
św. Jana, wykazały obecność ponad 100 obiektów, odkrytych na obszarze
27 arów. Obiekty archeologiczne wystąpiły również na wysokości wykopów
wyprzedzających A. Wójcika i D. Rozmusa po drugiej stronie drogi. Sensacyjnym wręcz odkryciem było znalezienie w jednej z chat, datowanych na
podstawie ceramiki na wiek XII, trzech sztab ołowiu o wymiarach 30 x 10
x 5 cm i wadze kilku kilogramów, odkrytych w jednym z jej narożników, oraz
jednej sztaby, odkrytej w kolejnej chacie. Sztaby te, jak i wyroby z ołowiu,
znalezione na osadzie, wskazują nie tylko na targowy charakter tej osady, lecz
także na jej bezpośredni związek z hutnictwem, a być może i górnictwem
ołowiu. Za górnictwem przemawia obecność w bezpośrednim sąsiedztwie
w kierunku na północny zachód nowożytnych wyrobisk górniczych, związanych z wydobyciem rud srebra i ołowiu. Skała płonna występuje tu bardzo
płytko, tuż pod powierzchnią ziemi. Odkryte w trakcie badań sztaby ołowiu,
jak i wiele innych wyrobów ołowianych, potwierdzają tezę o wyjątkowym
znaczeniu tej osady, zlokalizowanej na szlaku handlowym z północy na południe i ze wschodu na zachód. Szczególne znaczenie ma również fakt, iż w prawie każdej jamie odkryto większe lub mniejsze ilości ceramiki szkliwionej.
Analiza porównawcza tych materiałów z materiałami ze Strzemieszyc Wielkich i Łośnia wykazała, że materiały te są niemal identyczne.
Szczególnego znaczenia nabiera również osada produkcyjna z XI–XII
wieku, odkryta w roku 1992 w trakcie badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach AZP w Sosnowcu-Zagórzu przez T. Kosmalę4. W latach
2009–2010 prace badawcze na terenie tej osady, zlokalizowanej u podnóża
gródka średniowiecznego, prowadził z inicjatywy autora artykułu z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach D. Rozmus.
4 Maszynopis

w Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
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Rozpoznanie osady produkcyjnej w Sosnowcu-Zagórzu jest kolejnym
niezwykle ważnym odkryciem, poszerzającym wiedzę o istnieniu wczesnośredniowiecznego „zagłębia” hutnictwa srebra i ołowiu na terenach
położonych geograficznie w dorzeczu Przemszy i Brynicy (Rozmus 2004,
s. 301–305).
Należy stwierdzić, że pomiędzy rokiem 1136 r., w którym wydano
cytowany wyżej dokument zwany bullą gnieźnieńską, w którym istnieje wzmianka o kopaczach srebra z okolic Bytomia – „Item villa ante
Bitom que Zversov dicitur cum rusticis, argenti fossoribus” – a źródłami
pochodzącymi z XIII wieku brak jest informacji o górnictwie rud srebra
i ołowiu na interesujących nas obszarach. Dlatego też tak ważne są źródła pozyskiwane metodami archeologicznymi. Nie ulega wątpliwości, że
nowe opracowania historyczne muszą uwzględniać stan badań archeologicznych. Osada w Sosnowcu-Zagórzu to typowa osada produkcyjna, na
której zlokalizowano pozostałości pieców i palenisk hutniczych do wytopu
ołowiu. W rejonie każdego z nich pozyskano liczne fragmenty dysz oraz
duże ilości ceramiki, w tym ze szkliwem. Niektóre egzemplarze dysz są
doskonale zachowane. Podczas badań na terenie osady odnaleziono duże
ilości żelaznych żużli dymarkowych, służących do redukcji w procesie
hutniczym związków ołowiu. Odkryto intencjonalnie uformowane placki
(brykiety) PbO oraz wytopki ołowiane.
Podczas badań na osadzie nie stwierdzono, jak dotąd, obiektów o charakterze mieszkalnym. Osada w Sosnowcu-Zagórzu może być typową osadą produkcyjną, wyspecjalizowaną w wytopie ołowiu i odciąganiu srebra.
W roku 2011 prace te kontynuowała K. Sobota-Liwoch, odkrywając dalsze
obiekty. Badania prowadzone były z inicjatywy i ze środków Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Reasumując, należy stwierdzić, iż ceramika szkliwiona z interesujących nas terenów pomimo ewidentnych cech wczesnośredniowiecznych
wykazuje duże zaawansowanie technologiczne, sprawiając momentami
wrażenie, iż pochodzi z wieku XIII. Zastosowane tu szkliwo ma barwę
żółtozielonkawą, pomarańczową lub zieloną. Szkliwione są bądź to tylko
pewne partie naczyń, bądź też całe powierzchnie. Ornament naczyń, poza
tradycyjnymi wzorami, charakterystycznymi dla tego okresu, wykazuje
wiele cech oryginalnych, niespotykanych na innych osadach wczesnośredniowiecznych z tego terenu.
Na podstawie dokonanych odkryć ceramiki szkliwionej na omówionych
wyżej stanowiskach można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć,
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iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy eksploatacją i przetwórstwem
rud srebra i ołowiu a produkcją tejże ceramiki. Podstawowym bowiem
składnikiem szkliwa obok krzemu jest tlenek ołowiu (PbO). Tlenek ołowiu zwany glejtą pełnił funkcję topnika, powodującego obniżenie temperatury topliwości szkliwa. Szkliwo miało nie tylko znaczenie dekoracyjne, lecz także funkcjonalne, zmniejszało bowiem przenikliwość ścianek
(Wałowy 1979, s. 55). Szkliwienie uważa się za postęp techniczny w garncarstwie ze względu na dość skomplikowany proces przygotowania szkliwa. Kwestia uzyskania dobrego jakościowo szkliwa to przede wszystkim
dobór odpowiednich składników, zastosowania właściwych proporcji oraz
znajomość odpowiedniej temperatury, w której szkliwo staje się płynne.
W XI- i XII-wiecznej Polsce szkliwo występowało na znikomym procencie
naczyń (Kostrzewski 1949b, s. 536; Marciniak 1960, s. 141; Radwański
1968, s. 67 n.; Hensel 1987, s. 378; Buko 1990, s. 122; Wałowy 1979,
s. 55). W Krakowie najstarsze fragmenty naczyń ze szkliwem ołowiowym pochodzą z terenu Okołu i Wawelu i datowane są na 2. połowę XI
wieku (pl. Wita Stwosza – ok. 0,3%). Występowały również w poziomach
z końca XI wieku w kościele św. Andrzeja (Żaki l965, s. 356 n.). W innych
wykopach na terenie Okołu stanowiły odsetek 0,6–0,9%. Dopiero około połowy XIII wieku ilość ceramiki szkliwionej w Krakowie wzrosła do
4%, a od 2. połowy XIII wieku do połowy XIV wieku do 18,8% (Wałowy
1979, s. 56). Polewa ta występuje najczęściej na III i II grupie surowca wg
Radwańskiego (Radwański 1968, s. 67; Żaki 1965, s. 356 n.), głównie na
dzbankach, pucharkach, naczyniach flaszkowatych. A. Wałowy stwierdziła, iż ceramika kuchenna była rzadziej pokrywana glazurą niż ceramika
stołowa. W przypadku ceramiki stołowej była to glazura głównie o zabarwieniu zielonym, w odcieniu jasnym i ciemnym. Występowało również
szkliwo niezabarwione. Wśród materiałów krakowskich znajdują się też
materiały ze szkliwem zdefektowanym, bądź to bez połysku, bądź też
z nierównomiernie rozłożonym barwnikiem. Jest to ewidentny dowód na
to, że szkliwienie wymagało dużych umiejętności garncarza. Aby szkliwo
miało odpowiednie walory, jego topliwość musiała być przystosowana do
temperatury wypalania gliny, a więc szkliwo musiało być łatwiej topliwe
niż glina (Krzywiec 1952, s. 84 n.). Elementami barwiącymi w szkliwie
krakowskim był tlenek miedzi, dający zabarwienie na zielono, lub żelazo
dwuwartościowe, dające zabarwienie pomarańczowe.
W Opolu na Ostrówku udział procentowy ceramiki ze szkliwem wynosi
0,83% (Hołubowicz 1957, s. 61). Jeszcze w mniejszym stosunku procento-
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wym ceramika ta występuje we Wrocławiu, gdzie wynosi zaledwie 0,09%
(Kaźmierczyk 1970, s. 302). Ceramika szkliwiona z omawianych terenów,
jak i z pozostałych ziem polskich, nie została, jak dotąd, całościowo opracowana. Wstępnego opracowania ceramiki z Przeczyc dokonała A. Nierychlewska (Nierychlewska 2006, s. 32–58). Również ogólnego opracowania z Dąbrowy Górniczej-Łośnia dokonali D. Rozmus i B.S. Szmoniewski
(Bodnar et al. 2006). Ostatnio w tym kierunku idą prace Michała Aucha
(Auch 2004, 2010, 2012). W Przeczycach szkliwienie występowało na
garnkach o esowatym profilu i lekko wydętym brzuścu, zdobionych
motywem żłobków dookolnych w połączeniu z linią falistą, doklejanymi
listwami plastycznymi, a także na naczyniach z cylindryczną szyjką (Nierychlewska 2006, s. 45).
Odnośnie do chronologii omawianej ceramiki można powiedzieć, że
ogólnie mieści się ona w ramach pomiędzy 2. połową XI a 2. połową XII
wieku. Podobnie datowana jest z terenu innych stanowisk z ziem polskich.
I tak w Krakowie datowana jest na 2. połowę XI, przełom wieków XI i XII
(Radwański 1968, s. 67; 1975, s. 364 n.), we Wrocławiu natomiast na schyłek XI i 1. połowę XII wieku (Kaźmierczyk 1970, s. 185).
Problem zasygnalizowany w niniejszym artykule pokazuje, jak duży krok
w badaniach nad przetwórstwem rud srebra i ołowiu oraz związaną z tym
wytwórczością ceramiki szkliwionej został zrobiony. Mamy tu do czynienia
z problematyką, która wyróżnia omawiane tereny spośród pozostałych terenów na ziemiach polskich.
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Ryc. 1. Dąbrowa Górnicza-Łosień.
Wczesnośredniowieczna osada
produkcyjna. Małe naczynie
z pomarańczowo-czerwoną polewą.
Fot. D. Rozmus
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Ryc. 2. Dąbrowa Górnicza-Łosień.
Wczesnośredniowieczna osada
produkcyjna. Fragment brzegu naczynia
z polewą. Fot. D. Rozmus

Ryc. 3. Siewierz. Prace
badawcze na osadzie
wczesnośredniowiecznej,
związanej z kościołem
romańskim z 1. połowy
XII w. pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela.
W wykopie widoczna sztaba
ołowiu. Fot. J. Pierzak
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Ryc. 4. Siewierz. Jedna z 4 sztab ołowiu, odkryta w chacie wczesnośredniowiecznej,
zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie kościoła romańskiego z 1. połowy XII w.
Fot. J. Pierzak
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Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na
wczesnośredniowiecznej osadzie
w Strzemieszycach Wielkich,
stanowisko 2
Odkrycie stanowiska 2 w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich nastąpiło w drodze przypadku. Pierwszym eksplorowanym elementem osady były pozostałości bruku kamiennego z zalegającą na nim grubą, ciemną warstwą wypełniska obiektu, który tu niegdyś funkcjonował.
Prace ratownicze przeprowadzone zostały jesienią 1996 roku przez Śląską
Służbę Ochrony Zabytków w Katowicach (Pierzak 2000). W roku 1997
przeprowadzono zakrojone na szerszą skalę prace wykopaliskowe. Oprócz
nawarstwień powstałych podczas użytkowania wczesnośredniowiecznej
osady natrafiono na niewielki fragment bruku kolejnego obiektu, określonego jako chata I. W roku 1999 natrafiono na resztki chaty II. Uformowany
z kamieni bruk miał kształt regularnego prostokąta o wymiarach: 5 x 3 m
usytuowanego na osi wschód–zachód. Wypełnisko obiektu o szarawej, niejednolitej barwie posiadało różną miąższość wzrastającą w okolicy paleniska i wykopanej pod podłogą piwniczki. W roku 2001 odkryto pozostałości
chaty III. Poziom użytkowania chaty wystąpił w tle calca. Był to podłużny
bruk z drobnych kamieni wapiennych pokryty grubą, intensywnie ciemną warstwą kulturową, narosłą w trakcie użytkowania obiektu. Zarysy
chat układają się bardzo regularnie w linii prostej o kierunku: północny
zachód–południowy wschód, co koresponduje z układem dzisiejszej ulicy
Strzemieszyckiej, powielającym zapewne przebieg starego szlaku handlo-
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wego wzdłuż podnóży Sroczej Góry i z biegiem ograniczającej teren od
południowego zachodu rzeczki, zwanej niegdyś Rakówką (Rogaczewska
2005; s. 82, ryc. 1).
Podstawową kategorię materiałów zabytkowych z osady stanowi ceramika naczyniowa. Zdecydowana większość ułamków naczyń pochodzi z XI
do początków XII w. (Radwański 1968; s. 5–90; Zaitz 2000). Są to głównie
naczynia wykonane z surowca zbliżonego do VI grupy ceramiki krakowskiej na szybkoobrotowym kole garncarskim. W skład zespołu wchodzą
jednakże, choć w małym procencie, naczynia z surowca zbliżonego do I, III
i IV grupy ceramiki krakowskiej, wykonane na kole wolnoobrotowym ze
śladami obtaczania przy wylewie i w partiach przydennych. Może to być
rezultat jednoczesnego użytkowania ceramiki o różnym stopniu zaawansowania technologicznego (ceramika „domowa” i z wyspecjalizowanych
warsztatów garncarskich) bądź późniejszego wmieszania zabytków IX–X-wiecznych do zespołów młodszych.
W latach 2001–2003 natrafiono na młodszą, XII-wieczną część osady
strzemieszyckiej, związaną z początkami rozwoju metalurgii rud ołowiu
we wczesnopiastowskim zagłębiu olkusko-sławkowskim. Funkcjonowanie górnictwa kruszcowego w sławkowskich dobrach biskupich ma swój
początek najpóźniej w pierwszej połowie XIII wieku (Pierzak 2002, s. 10).
Najstarsze wzmianki źródłowe o hutnictwie metali nieżelaznych na terenie Europy pojawiają się dopiero w XV wieku. W XVI stuleciu odnotowano
funkcjonowanie w Strzemieszycach małej huty ołowiu (Molenda 1972,
s. 273). Na stanowisku 2 w Strzemieszycach odkryto roszty do wytopu
rud bogatych na wolnym powietrzu i mały, niski piec szybowy. Wiadomo,
że we wczesnym okresie rozwoju metalurgii (ale takim, do którego dysponujemy już większą ilością źródeł pisanych, jak początek XVII w.) w zagłębiu olkusko-sławkowskim „roztworki” z rosztów przetapiano powtórnie,
łącząc je z miałką, nieprażoną rudą w piecach szybowych (Dziekoński
1963, s. 172, 276; Agricola 2000, s. 361). Zarówno niewielkie rozmiary
obu rodzajów urządzeń do wytopu ołowiu, odkrytych w osadzie strzemieszyckiej, jak i ich skromna ilość wskazują, że wytop prowadzony był raczej
na niewielką skalę.
W roku 2002 w pobliżu odkrytych rok wcześniej konstrukcji do wytopu
ołowiu na wolnym powietrzu natrafiono na pozostałości niskiego, glinianego pieca szybowego (Rogaczewska 2004a, s. 78, ryc. 4). Właściwie in
situ zalegała tylko dolna, niewypalona część obiektu. Szczątki części górnej, głównie fragmenty mocno wypalonej, zeszkliwionej na zielono pole-

Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie

49

py, zrzucono obok po rozebraniu, co zdaje się wskazywać, że był to piec
o bardzo prostej konstrukcji, z którego żużel wyjmowano górą, poprzez
niski szyb (Dziekoński 1963, s. 198). Wprawdzie nie istnieją dla XII w.
jakiekolwiek źródła pisane, które mogłyby potwierdzić używanie pieców
szybowych do wytopu ołowiu, ale wiadomo, że takich właśnie urządzeń
używano w tym okresie do przerobu rud miedzi (Dziekoński 1963, s. 188),
a sam rodzaj pieca znany był od czasów pradziejowych (dymarka). Skład
wypełniska pieca i próby odtworzenia zaszłych w nim procesów były już
tematem wcześniejszych publikacji, stąd mogą zostać obecnie pominięte
(Rogaczewska 2004b). Podstawowym procesem zachodzącym w takim
piecu była redukcja tlenków ołowiu do ołowiu metalicznego, w niższej
temperaturze tlenkiem węgla, w wyższej – samym węglem. Powietrze
konieczne do wytopu wtłaczano do pieca za pomocą miechów poprzez
ceramiczne dysze, których fragmenty się zachowały. W trakcie eksploracji pieca udało się poczynić kilka obserwacji dotyczących jego budowy.
Najpierw budowano podwaliny ścianek na planie nieregularnego okręgu
o średnicy ok. 1 m. Były one nieco wgłębione w podłoże. Zastanawiające jest tak niewielkie wgłębienie części garowej (dna), biorąc pod uwagę istnienie długotrwałej tradycji dołów hutniczych (Dziekoński 1963,
s. 188). Jednakże porównanie poziomów zalegania odrzuconej, wypalonej
części górnej pieca i leżących w pobliżu fragmentów żelaznych narzędzi
z poziomem dna pieca daje rozpiętość nie większą niż 0,2 m. Grubość
podwaliny, na której wznoszono ścianki, wynosiła kolejne 0,2 m. Można
przypuszczać, że ścianki następnie suszono poprzez wrzucenie do środka żaru, otrzymywanego w ognisku lub w rodzaju odkrytego nieopodal
płytkiego dołu do kurzenia węgla drzewnego. Do takiego wniosku prowadzi obserwacja, że resztki niewybranego do końca węgla znaleziono pod
dnem garu, podczas gdy podwaliny ścianek tkwiły w czystym piasku. Po
wysuszeniu ścianek wylepiano gliną dno. Tej gliny już raczej nie osuszano, jej warstwy w czasie wytopu rozszczepiły się i w powstałej szczelinie zachował się spory placek surowego ołowiu hutniczego. Ołów ten był
odsrebrzony, zawierający śladowe ilości srebra, ok. 0,01% (Karwowski,
Lewińska 2002), stąd pytanie, co właściwie było celem budowniczych
i użytkowników pieca. W XVI w., dla którego są dostępne odnośne dane,
zawartość srebra w odsrebrzonym ołowiu wynosiła 0,008%, czyli była tylko nieznacznie mniejsza (Agricola 2000, s. 421). W literaturze przedmiotu
został wyrażony pogląd, że aż do wieku XIII wytapiano z rud bezpośrednio
srebro, pozostawiając duże ilości ołowiu i glejty w żużlu (Molenda 1979,
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s. 128). Mogłaby to potwierdzać wzmianka, że w roku 1136 kopano jeszcze
„na srebro” pod Siewierzem, czyli na terenie tego samego pasma skał
kruszconośnych (Kozłowski 1889, s. 59). Ze względu na całkowity brak
źródeł pisanych odtworzenie całego procesu jego uzyskiwania może być
tylko hipotezą. Z pewnością chodzi tu, oprócz wytopu, o jakiś rodzaj procesu trybowania poprzez odciąganie utlenionej glejty z resztkami żużla znad
mieszaniny ołowiu ze srebrem aż do uzyskania czystego srebra (Dziekoński 1963, s. 314), bo tylko taki sposób odzyskiwania srebra z ołowiu mógł
być wówczas znany. Jesienią 2002 roku zlecono badania nieniszczące na
powierzchni sześciu arów wokół pieca. Ich wyniki nie potwierdziły istnienia na tym terenie niejednorodności podłoża mogącej wskazywać na
zaleganie obiektów podobnych do wcześniej przebadanego (Antosiewicz,
Nawrocki, Pieczonka 2002). Wiek pozostałości węgla drzewnego z pieca
szybowego został podany przy datowaniu metodą 14C po kalibracji jako
rok 915 ± 79. Analizę przeprowadzono w Instytucie Geochemii Ukraińskiej Państwowej Akademii Nauk w Kijowie. Uzyskany wynik na tyle nie
przystaje do prób wydatowania obiektu poprzez analizę pozyskanej z jego
wnętrza i okolic ceramiki, że zdecydowano się podać cały zakres proponowanych dat sprzed kalibracji: 781–791; 811–817; 823–843; 857–981;
695–697; 717–747; 769–1021 (Kovalyukh 2004).
W zasadzie tak wczesne datowanie odkrytego pieca mogłoby cechować
się jakimś stopniem wiarygodności. Gdyby udało się ustalić miejscowe
pochodzenie ołowiu, z którego wykonano zabytek znaleziony w niedalekim przecież grodzie będzińskim, można by sądzić, że mógł on pochodzić
z ośrodka strzemieszyckiego, gdzie wytop datowano opisaną metodą na
okres bardzo zbliżony. W południowej części wzgórza znaleziono w rozwalisku wału ponad fosą ozdobne okucie końcówki pasa z ołowiu (Rogaczewska 2008; tabl. VIII). Przedstawiony na nim motyw roślinny można
określić jako liście „przewiązane”, wychylone na zewnątrz w układzie
antytetycznym i, na podstawie datowania odnalezionych analogii, powiązać z pierwszą połową IX wieku (Wachowski 1992b; s. 87–89, ryc. 50 b).
Okucie mogło trafić na nasze tereny bezpośrednio z kręgu karolińskiego,
z którym jest stylistycznie powiązane, mogło za pośrednictwem Wielkich
Moraw, gdzie zabytki tego typu znajdowano na cmentarzyskach i mogło
być lokalnym naśladownictwem, na co wiele wskazuje (Poleski 2004,
s. 450). Pierwszym argumentem byłoby zastosowanie jako materiału
ołowiu, surowca pośledniejszego, którego często używano w przypadku
naśladownictw. Drugim byłaby kwestia przetworzenia ornamentu. Pomi-
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mo starannych poszukiwań analogii do zabytku w kręgu wytworów karolińskich i wielkomorawskich na przykład tak samo opracowanego motywu
nie natrafiono. Motyw roślinny widoczny na okuciu będzińskim mógł więc
zostać przetworzony. Są jeszcze szczegóły wykonania okucia, które zdają
się to potwierdzać. Okucie ma w górnej partii wyraźnie zaznaczone dwa
otwory do zamocowania, ale nigdy nie zostały one przekłute, zaś na stronie spodniej zachował się odcisk tkaniny. Najbardziej prawdopodobnym
powodem zachowania się odcisku tkaniny na spodniej stronie zabytku
wydaje się zastosowanie znanej z kręgu kulturowego północnego („wikińskiego”) metody przygotowywania formy dla odlewów cienkich z dwóch
połówek. Przy jej zastosowaniu z górnej połowy formy usuwano nadmiar
wosku (przed złożeniem z dolną) właśnie za pomocą tkaniny, która w ten
sposób pozostawiała na dolnej odcisk swych splotów (Kočka-Krenz 1983,
s. 59). Okucie zawiera nieco ponad 90% ołowiu, znaczniejsze domieszki
to: fosfor, cyna, krzem i glin, z czego dwie pierwsze mogły być, zdaniem
autora analizy, dodane do stopu intencjonalnie, pozostałe towarzyszą często związkom ołowiu (Biborski 2006). Porównanie składu chemicznego
okucia ze składem wybranych zabytków z Łośnia i Okradzionowa (Bodnar,
Rozmus 2004a; s. 67 n.) wykazało, że ołów, z którego wykonano będzińskie okucie, był stosunkowo najsłabiej oczyszczony (90,68% czystego
pierwiastka w porównaniu do 92,17 i 95,66%). Te rozbieżności wynikają
zapewne bardziej z różnic czasowych dzielących opisywane zabytki niż
z różnic w pochodzeniu surowca.
Istnieje jednak przesłanka, która podaje w dużą wątpliwość tak wczesne
datowanie strzemieszyckiego pieca. Jest nią wiek znalezionej w obiekcie
i jego pobliżu ceramiki naczyniowej. Ceramika wydobyta z wnętrza pieca
szybowego i z terenu jego najbliższego zaplecza różni się nieco od znajdowanej wcześniej na osadzie. Wyróżnia ją dobry wypał, skutkujący znaczną
twardością ścianek, wzrost liczby naczyń z prostą, cylindryczną szyjką
(ryc. 1 G), a zwłaszcza znaczący wzrost ilości naczyń pokrytych zielonkawooliwkową polewą (w sumie ponad 300 fragmentów) i pojawienie się ciekawego zdobienia w postaci ornamentu plastycznego (na 15 fragmentach).
W tym punkcie należałoby zaznaczyć, że o ile fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń z polewami były znajdowane wcześniej w różnych
punktach osady w obiektach i warstwie kulturowej, to zdobienie w postaci
ornamentu plastycznego wystąpiło wyłącznie w rejonie pieca szybowego do wytopu ołowiu (srebra?) i towarzyszących mu skupisk materiałów
związanych z wytopem i przez to nasyconych fragmentami związków oło-
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wiu o różnym stopniu przetworzenia. Ceramika, o której mowa, wykonana
jest z masy garncarskiej z dodatkiem średnioziarnistego piasku. Jak już
zaznaczono, jest dobrze wypalona. Powierzchnia ścianek przybiera najczęściej barwę szarą, rzadziej ceglastą, i taka sama jest barwa większości
przełomów. Wyróżnia się pewną ilość fragmentów naczyń, które mają na
powierzchni pod warstwą polewy cieniutką warstewkę wypaloną na kolor
ceglasty przy szarym przełomie, co mogło być skutkiem wtórnego wypału
po pokryciu ścianek warstwą polewy, choć, jak się wydaje, ta technologia była stosowana dopiero w okresie późnego średniowiecza (Rzeźnik,
Stoksik 2011, s. 476). Trudno wnioskować z całą pewnością o kształtach
naczyń, ponieważ nie przeprowadzono jeszcze kompleksowej analizy całości materiałów, ale wydaje się, że większość stanowią zwykłe garnki esowate, wystąpił też fragment pokrywki (ryc. 1 A). W chwili obecnej można
powiedzieć, że naczynia nie były zbyt dużych rozmiarów, ścianki miały
średniej grubości (ok. 0,4–0,6 cm), choć trafiały się cieńsze. Wnioskując z pozostawionych śladów, wykonano je techniką łączenia taśm i dość
zaawansowanego obtaczania. Wylewy miały proste lub lekko wychylone
na zewnątrz, brzegi słabo profilowane (ryc. 1 B). Ornament często sięgał
po sam wylew. W kilku przypadkach zdobiono nacinaniem lub linią falistą
rytą także krawędź wylewu (ryc. 1 C, D). W jednym przypadku ornament
wystąpił na wylewie po stronie wewnętrznej (ryc. 1 E). W średniowieczu
zdobienie krawędzi naczyń znane jest od epoki plemiennej, a na górnym
Śląsku występowało często (Pankiewicz 2012; s. 122, 221). Część naczyń
strzemieszyckich była mało starannie wykończona. Widoczne pozostały
ślady łączenia taśm, zwłaszcza po stronie wewnętrznej, nierówności ścianek, niewyrównane ślady odcinania dna nożykiem i „zawijania” nadmiaru
masy garncarskiej pod dno naczynia. Ornament bywał wykonany mało
regularnie. Polewy pokrywały ścianki bardzo cienką warstewką, głównie
zielonooliwkową, rzadko brązową (tylko kilka fragmentów). Zaobserwowano ciekawy przykład naczynia, na którym wystąpiły obie te barwy obok
siebie. Pokrywano polewą całość powierzchni naczynia po obu stronach,
łącznie z dnem od wewnątrz, lub jego część (jeśli nie zawinił stan zachowania polewy). Jedno z den nosiło ślady polewy także po zewnętrznej
stronie, co zdaje się sugerować, że w tym konkretnym przypadku polewę
nakładano w postaci pasty, zaś część jej dostała się pod naczynie i przykleiła. Na części brzuśców (dotyczy to zwłaszcza tych naczyń, które nie
wchodzą w skład zespołu ceramiki znalezionej w pobliżu pieca szybowego do wytopu ołowiu) występują jedynie punktowe ślady polewy (jeśli
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to także nie jest wynikiem stanu zachowania). Ornament ryty wystąpił
w bardzo różnych zestawach motywów (ryc. 1 F). Do zdobienia naczyń
używano grzebyka garncarskiego lub rylca. Zdobienie plastyczne wykonywano zarówno poprzez „wyciągnięcie” z powierzchni ścianki, zwłaszcza
na załomie, bądź uformowanie naddatków powstałych poprzez nacisk przy
obtaczaniu, jak i poprzez naklejanie wąskich listewek masy garncarskiej.
Zdarzył się przykład użycia obu tych technik na jednym fragmencie naczynia. Listewki te były często jeszcze zdobione ukośnymi nacięciami. O ile
dwóch pierwszych opisanych technik używano głównie przy wykonywaniu listewki („pseudolistewki”?) poziomej (ryc. 1 H), to ornamenty faliste
(ryc. 1 I), zygzakowate (ryc. 1 J) i geometryczne (ryc. 1 K) raczej naklejano na powierzchnię brzuśca, choć zdarzają się formowane na powierzchni ścianki (są wtedy bardziej spłaszczone i słabo wyodrębnione). Na niektórych naczyniach występuje łączenie ornamentu plastycznego z rytym
a także naklejanie listewek na wykonany wcześniej ornament ryty wykonany rylcem (ryc. 1 L), podobnie jak nakładano nacięcia nożykiem, czy
odciski zębów grzebyka (ryc. 1 M). Przy podsumowaniu powyższego
opisu nasuwa się wniosek, że na osadzie strzemieszyckiej w pewnym
momencie jej funkcjonowania pojawiła się tendencja do umieszczania na
brzuścach naczyń ornamentu plastycznego zamiast lub łącznie z rytym
(przy czym obie techniki jego wykonywania: „wyciąganie” i nalepianie
mogły wystąpić na jednym naczyniu obok siebie).
Biorąc pod uwagę technikę formowania naczyń, wypał, cechy morfologiczne (głównie ukształtowanie wylewów i brzegów), a zwłaszcza
wzrost ilości naczyń z cylindryczną szyjką (Cnotliwy, Leciejewicz, Łosiński 1983, s. 218; Nierychlewska 2011, s. 69; Pankiewicz 2012, s. 111),
sposób zdobienia i wyraźne współwystępowanie z obiektami hutniczymi,
zdecydowano się wydatować wstępnie tę grupę ceramiki strzemieszyckiej na 1. poł. XII w. Koresponduje to z okresem funkcjonowania dużego
ośrodka hutniczego w pobliskim Łośniu (Bodnar et. al. 2006, s. 6) i odkryciami ostatnich lat w Przeczycach (Nierychlewska 2011). W materiałach
ceramicznych ze wspomnianych dwóch stanowisk stosunkowo łatwo znaleźć analogie do naczyń strzemieszyckich, a kwerenda przeprowadzona
ostatnio w Dziale Archeologii Muzeum Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (dziękuję dyr. A. Rybakowi i dr. D. Rozmusowi za udostępnienie mi
zbiorów) pozwoliła stwierdzić, że analogie między tymi dwoma zespołami
(strzemieszyckim i łosieńskim) są bardzo ścisłe, z przewagą bogactwa
ornamentyki naczyń po stronie Łośnia. Zarówno ceramika pokryta szkli-
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wem, jak i ornament listew plastycznych wystąpił w Strzemieszycach
Wielkich na badanym wcześniej cmentarzysku szkieletowym z 2. poł. XI–
pocz. XII w. (Marciniak 1960).
W dobie średniowiecza sposób zdobienia naczyń poprzez nalepianie plastycznych wałków był znany już w okresie plemiennym. Jest on uważany
bądź za imitację obręczy na naczyniach naśladujących drewniane wiaderka
(Kostrzewski 1949a, tabl. XXII, s. 223, 232), bądź za listwy o charakterze
użytkowym, wzmacniającym brzusiec na naczyniach zasobowych (Łopatin 2005; s. 475, ryc. 4:3, 4). Tak w Polsce jak i na Ukrainie występował
także w następnych okresach wczesnego średniowiecza (Rauhut 1960,
tabl. V: 5, 10). Podobne zdobienia znane są z ceramiki wielkomorawskiej
po kres funkcjonowania państwa (Machček 2001, ryc. 16) a ostatnio z grodów plemiennych południowej Polski (Dziedzic 2001, s. 37, tabl. II: 11; III:
7, 8; IV: 3, 4, 6, 8; V: 2; Poleski 2004, s. 24, ryc. 59; Pankiewicz 2012;
s. 89, 121 n., tabl. 1:i; 15:c; 16:a,d; 17:a; 18:a,b; 21:a; 22:c; 23:b; 25:b;
27:e; 29:a; 30:a; 34:d i dalsze przykłady z Grodziszcza, Kamieńca Ząbkowickiego, Legnicy i Niemczy). Zdobienie listwą plastyczną jest jednak
w ceramice wczesnośredniowiecznej nieporównanie rzadsze niż linią rytą
bądź nakłuwaniem. Stosunkowo sporo przykładów takich naczyń znajdujemy na stanowiskach pomorskich w Szczecinie (Cnotliwy, Leciejewicz,
Łosiński 1983, ryc. 12: 10; 45: 12; 55: 15; 58: 14; 64: 10; 77: 13; 100: 22;
141: 1; 118: 14; 132: 3; Dworaczyk, Kowalska, Rulewicz 2003, ryc. 26: 1;
32: 3; 37: 2, 5; 40: 1, 8), Kołobrzegu (Kołobrzeg; ryc. 144: 3), Kruszwicy
(Dzieduszycki 1982, s. 54), okolicach Warlubia (Olczak, Chudziak 2008;
s. 435, ryc. 176, ob. 32: i; ryc. 185, ob. 10: c, s. 513) i Wolina (Filipowiak
1962, s. 45, ryc. 28: e, i; s. 85, ryc. 66: g; s. 105, ryc. 88: b; s. 133, ryc.
116; s. 134, ryc. 118: d; s. 187, ryc. 157: a, b; s. 281, ryc. 247: f; s. 283, ryc.
253: d). W przypadku naczyń z Domysłowa, Jaszewa, Ostromic i Wartowa w okolicy Wolina autor wyraźnie przypisuje występującym na dużych
naczyniach zasobowych listwom funkcję użyteczną – wzmacniającą brzusiec. Podobnie jest z garnkami zasobowymi z Kołobrzegu (Kołobrzeg…;
s. 207) czy okolic Torunia (Chudziak 1991; tabl. 43: e, g, i; tabl. 44: a).
Funkcję wzmocnienia mają też listwy na naczyniach ze stanowisk na
Morawach z 2. poł. X–XII w. (Novotný 1977, tab. 14: 3; Goš, Karel 1979,
s. 166). Znane są przykłady naczyń z listwą plastyczną z terenów Mazowsza (Rauhut 1956, tabl. XXXVII: 8), Dolnego Śląska (Kaźmierczyk 1966,
s. 434; Kaźmierzyk, Kramarek, Lasota 1977; ryc. 6: h, i; 7: j; 29: m, p),
Górnego Śląska (Parczewski 1982; tabl. XL: 1, 3, 6, 7; XLI: 10, 11, 15, 17),
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Małopolski (Radwański 1968, tabl. XVII: 13; Buko 1981, s. 114, tabl. VII:
9; XVI: 21–23; Poleski 1988, s. 153–184, ryc. 12: 6; Maj 1990, ryc. 67: 1).
Na terenach Śląska i pogranicza śląsko-małopolskiego ornament plastyczny liniowy usytuowany na brzuścu naczynia poziomo, zarówno ten wykonywany poprzez profilowanie towarzyszące obrotom koła garncarskiego,
jak i poprzez naklejanie wałków masy garncarskiej, znany był już w dobie
plemiennej, podobnie jak naklejany ornament w postaci linii falistej, znany także z terenów północnych Moraw (Pankiewicz 2012, s. 71 n., 171,
tabl. 115 l; tam dalsze przykłady). Na jednym z naczyń odkrytych w Lubomii miał równie rzadko spotykaną formę pokrytego nacięciami zygzaka
(Pankiewicz 2012, s. 121). Najbliższe terytorialnie są naczynia z listwami
plastycznymi odkryte na stanowiskach zagłębiowskich, o których jeszcze
będzie mowa, ponieważ część z nich posiada dodatkowo polewy.
Podsumowując, ornament listwy plastycznej występował w różnych
okresach średniowiecza zarówno na terenie Polski, jak i krajów sąsiednich. W naczyniach cylindrycznych mógł stanowić naśladownictwo obręczy drewnianych wiaderek, w zasobowych mógł pełnić rolę wzmocnienia
brzuśca lub być pomocny przy przenoszeniu, w zwykłych garnkach mógł
podkreślać ich budowę (na załomie brzuśca) lub przejąć typowo dekoracyjną rolę najbardziej rozpowszechnionego ornamentu rytego. W przypadku naczyń z listwą plastyczną prostą uzyskiwaną poprzez uformowanie
nadmiaru masy garncarskiej można mówić o technice wykazującej podobieństwo do stosowanego w okresie plemiennym częściowego silnie formującego obtaczania (Rzeźnik 1997, s. 128 n.; Jaworski 2005, s. 78 n.),
natomiast w przypadku listew usytuowanych pionowo, skośnie, w sposób
falisty, efektu takiego nie da się uzyskać poprzez ruch rotacyjny koła garncarskiego. Mogły być tylko nalepiane z osobno kształtowanych wałeczków
masy garncarskiej albo formowane z nadmiaru mocno plastycznego materiału naniesionego na powierzchnię naczynia tak jak podczas wygładzania
połączeń taśm.
Technika stosowania polew garncarskich miała rozprzestrzenić się na
nasze tereny z Rusi w XI w. (Kostrzewski 1949a, s. 258). W opracowaniach ruskiej ceramiki polewanej pojawiają się naczynia z listwami zdobionymi. Czas ich rozprzestrzeniania się poza granice Rusi koresponduje
z rozpatrywanym okresem (Makarova 1967, s. 61), ale zawsze zachowany
jest układ linearny ornamentu plastycznego (Makarova 1967, ryc. XVI:
24; XVIII: 8; XXI: 4, 9, 11; XXVI: 6, 7). W literaturze przedmiotu z wpływami wschodnimi wiąże się zespół ceramiki z polewami z Chełma na
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Lubelszczyźnie, w odróżnieniu od strzemieszyckiej – luksusowej (Auch
2004, s. 49, 52; Buko 2004, s. 235). Już w opracowaniu strzemieszyckiego cmentarzyska autor wyraził pogląd, że technika stosowania polew
mogła być na naszych ziemiach lokalną innowacją i wiązać się z rozwojem szklarstwa, powołując się na wczesne polewy z Wolina, Kruszwicy
czy Opola (Marciniak 1960, s. 162). Naczyńko szkliwone słabą oliwkową
polewą na szarym tle gliny wystąpiło w Kołobrzegu w warstwie z XII w.
(Kołobrzeg…; tabl. II: 14). W pierwszej połowie XII wieku pojawiła się
ceramika szkliwiona w Kruszwicy w stosunkowo sporej ilości ponad 30
fragmentów (Dzieduszycki 1982, s. 30). W Małopolsce takie naczynia
datowane są od 2. poł. XI w. w Krakowie, ślady polew występują często
na naczyniach z cylindrycznym wylewem (Radwański 1968, s. 67; Żaki
1974, s. 216–220). W literaturze przedmiotu znane są tak samo datowane
znaleziska z Sandomierza (Żaki 1974, s. 216–220; Buko 1981, s. 104; 2004,
s. 234), Wiślicy (Żaki 1974, s. 216–220), Strzemieszyc Wielkich (Marciniak 1960, s. 143, 147, 156, 159, 160, 167) oraz Opola (Hołubowicz 1965,
s. 38) i Raciborza na Górnym Śląsku, gdzie również występują często na
naczyniach z cylindryczną szyjką (Rzeźnik, Stoksik 2011, s. 467). Odnośnie do pogranicza śląsko-małopolskiego, gdzie wydobywano i przerabiano
rudy srebra i ołowiu, szkliwienie mogło pojawić się w powiązaniu z tą
technologią (Rzeźnik, Stoksik 2011, s. 477, 480).
Na terenie Zagłębia występuje ceramika zdobiona zarówno szkliwem, jak
i jednocześnie listwami plastycznymi. Pierwsze takie naczynie odkryto na
wspomnianym cmentarzysku w Strzemieszycach Wielkich. Pochodziło z grobu, więc zachowało się w całości. Było to naczynie cylindryczne z polewą,
po obu stronach zdobione podwójną nacinaną listwą plastyczną w połączeniu
z ornamentem linii falistej rytej (Marciniak 1960, s. 147). Ceramika znajdowana na osadzie w Strzemieszycach Wielkich jest w znacznym stopniu
rozdrobniona, stąd nie da się w chwili obecnej powiedzieć, czy taka forma
naczynia również tam wystąpiła. Można natomiast stwierdzić, że najbliższymi analogiami do ceramiki ze strzemieszyckiej osady zdają się być naczynia
z dużej huty srebra i ołowiu odkrytej w Łośniu, gdzie natrafiono na naczynia z listwą przypominającą przyklejony sznur i z wałeczkami pokrytymi
nacięciami (Bodnar et al. 2006, s. 6, 14, 16, ryc. 5), i osady produkcyjnej
z Przeczyc, gdzie na jednym ze szkliwionych naczyń wystąpiła niezdobiona
listwa plastyczna (Nierychlewska 2011, s. 59, tabl. XI: 3). Natomiast co do
ciekawego i nietypowego stosowania ornamentu plastycznego na brzuścach
strzemieszyckich naczyń, najbardziej przekonujące wydaje się być w chwili
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obecnej przypuszczenie, że elementy plastyczne przejmowały w pewnym
momencie w różnych ośrodkach funkcje rytych i stąd naśladowały także ich
układ (Rzeźnik 1995, s. 94).
Dolomity i wapienie kruszconośne obszaru śląsko-krakowsko-olkuskiego zawierały rudę zwaną galeną lub błyszczem ołowianym. Jest to prosty
siarczek ołowiu – galenit ze znacznym udziałem wchłoniętego podczas
krystalizacji srebra. Prażenie rudy polegało na ogrzewaniu oczyszczonej
galeny na stosach do odpowiedniej temperatury (także polewaniu jej wodą
celem rozdrobnienia). Otrzymane substancje można było, w przypadku
rud bogatszych, poddać dalszemu procesowi reakcyjnemu na świeżym
powietrzu i przy użyciu drewna jako paliwa. Wówczas otrzymane tlenki i siarczany ołowiu, łącząc się z niewyprażonymi siarczkami, uwalniały
w rezultacie surowy ołów, który wyciekał ze stosu i zastygał w plackach.
Nie dochodziło natomiast do stopienia skały płonnej. Na osadzie w Strzemieszycach natrafiono na takie roszty (Rogaczewska 2004a, s. 75, ryc. 2).
W samych obiektach i ich okolicy znaleziono niewiele związków ołowiu,
co mogłoby świadczyć, że uzyskiwano w nich produkt pośredni – prażonkę, którą następnie starannie wybierano, by dalej przetwarzać. Było to
pięć płytkich, nieckowatych zagłębień w podłożu z piasku, zorientowanych
zgodnie z kierunkiem spadku terenu, o charakterystycznym kształcie podkowy, otwartej w kierunku zachodnim (większość) lub wschodnim. Dwa
z nich były bardzo ciasno zestawione (w planie ich zarysy zachodziły na
siebie), trzeci przylegał bokiem, dwa pozostałe wystąpiły pojedynczo, lecz
wszystkie na niewielkiej przestrzeni (cztery w rzędzie, jeden osobno).
Wnikliwsza obserwacja zarysów obiektów na planie nie pozwala wykluczyć możliwości, że w przypadku tych ściśle do siebie przylegających
mogły one funkcjonować kolejno, z pewną przerwą czasową, mimo iż
poziom wypalonych partii dennych był ten sam. Potwierdzałby to fakt, że
w przypadku obiektu, który wystąpił osobno, z niecki zarysowanej głębiej
wyraźnie wygarnięto popiół z węglem drzewnym, czego nie można powiedzieć, obserwując regularny zarys na nieco płytszym poziomie. Sytuacja,
w której roszty konstruowane byłyby wielokrotnie na tym samym miejscu, koresponduje z wczesnymi opisami źródłowymi, podającymi, że rudę
trzeba było wielokrotnie przerzucać na nowe stosy, aby wytopić pożądaną
ilość metalu. Piasek we wnętrzach obiektów wypalony był na czerwono
i zachował trwałą strukturę (rodzaj spoistej obwódki). Gdzieniegdzie na
obrzeżach zachowały się resztki niespalonego drewna. Wypełnisko obiektów stanowiły duże ilości węgla drzewnego i nieliczne grudki związków
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ołowiu. Długość nieznacznie przekraczała 1 m, szerokość wynosiła około
2/3 tej wartości. Jak można przypuszczać, otwartą stroną płytkiej niecki wypływał metal do odstojników. Mogło też chodzić o przygotowanie
prażonki do wytopu całkowitego w piecu szybowym. Temperatura, jaką
utrzymywano w rosztach, nie mogła z całą pewnością stopić krzemionki,
ale charakterystyczna intensywnie czerwona barwa i swoiste „zbrylenie” piasku mogły być wynikiem długiego czasu trwania samego procesu
(Dziekoński 1963, s. 275).
Zabytki ołowiane i bryłki ołowiu metalicznego wystąpiły na całym
terenie przebadanej powierzchni osady, związki tego metalu w różnych
stadiach przetworzenia i okruchy żużli tylko w pobliżu pieca szybowego.
W roku 1998 oprócz występującej na całej badanej powierzchni warstwy
kulturowej po osadzie natrafiono na jeden tylko związany z nią obiekt.
Była to kolista w planie, płaskodenna jama (ob. 1/1998). W jej jasnym,
piaszczystym wypełnisku odkryto pewną ilość kości zwierzęcych i kilka
drobnych ułamków naczyń. W bezpośrednim pobliżu natrafiono w podłożu piachu na nieforemny „kleks” wytopionego ołowiu na głębokości dna
opisywanego uprzednio obiektu (ryc. 2). Fragment wytopionego placka
ołowianego tkwił obok czaszki końskiej pod narożnikiem jednej z nowożytnych chat (ob. 4/1998). W wypełnisku chaty II z okresu wczesnego
średniowiecza (ob. 2/1999) znaleziono przebity stożek ołowiany starannie
obrobiony (ryc. 3) i fragment silnie uszkodzonego przedmiotu z blachy
ołowianej (ryc. 4). Wśród pozostałości we wnętrzu najlepiej zachowanego
rosztu (ob. 3/2001) wyróżniono oprócz cienkich, pozaginanych żelaznych
gwoździ grudkę stopionego ołowiu (ryc. 5). Na bruku chaty III (ob. 2/2001)
leżała nieregularna ołowiana „zwijka” (ryc. 6). Z pieca szybowego wyjęto
liczne fragmenty związków ołowiu i pokaźny placek wytopionego metalu (ryc. 7), z odrzuconych partii górnych pieca większą ilość związków
i dwie grudki metalicznego ołowiu. Fragmenty związków ołowiu zawierało
też niewielkie skupisko kamieni wapiennych przy piecu. W 2003 roku
natrafiono na kilka niedużych obiektów w bezpośrednim pobliżu badanego
uprzednio pieca szybowego. Obiekty, które wyróżniono, miały charakter
elementów zaplecza niewielkiego centrum wytwórczego, jakie tu istniało. Zadokumentowano odcinek wydeptanej w piachu ścieżki biegnącej
od pieca w kierunku potoku, z którego musiano czerpać wodę potrzebną
w procesie produkcyjnym. Natrafiono na ślady podsypywania odpadami
poprodukcyjnymi (jasny piach rzeczny, kruszona glina) i – być może –
utwardzania faszyną. Podobne skupiska odpadów o przekroju płaskich
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soczewek odpadów i kamieni wapiennych wystąpiły w kilku innych miejscach w rejonie badanego uprzednio pieca szybowego. Większość z nich
zawierała spore ilości związków ołowiu (ryc. 8).
Z procesem wytopu można powiązać ślady odkrytego nieopodal obszernego dołu do kurzenia węgla drzewnego z pozostałościami wypełniska.
W obiektach związanych z otrzymywaniem ołowiu (srebra?) i bezpośrednio przy nich znaleziono kilka zabytków wydzielonych, jednakże nie
posiadają one funkcji datującej.
W jednym z rosztów znaleziono zespół bardzo charakterystycznych
cienkich gwoździ żelaznych bez główki, o przekroju czworokątnym, zgiętych pod kątem prostym w 2/3 długości (a czasem podwójnie) i noszących ślady działania ognia (Rogaczewska 2004c, s. 168, ryc. 2). Ich niewielkie rozmiary i „delikatny” wygląd sugerują, że nie były używane do
scalania jakichś solidniejszych konstrukcji drewnianych. Można by się
zastanawiać, czy nie mogły stanowić elementu budowy miecha (scalając
skórę z drewnianą ramą), używanego już wówczas z całą pewnością, jako
że w roku następnym natrafiono w przyległej partii osady na fragmenty
dysz. Zużyte miechy mogły spłonąć na roszcie. Wprawdzie w źródłach
pisanych dotyczących budowy miechów gwoździe je spajające są znacznie
pokaźniejszych rozmiarów, ale opis odnosi się do czasów o cztery stulecia
młodszych i tym samym do znacznie bardziej zaawansowanego procesu
(Agricola 2000, s. 333). Z odrzuconej w przeszłości na bok górnej części
pieca szybowego wydobyto ostrze niewielkiego żelaznego noża z trzpieniem i wygiętym łukowato grzbietem, nieopodal w warstwie kulturowej
natknięto się na niewielki, smukły grot tulejowy pochodzący ze strzały
do łuku. W okolicach obiektów hutniczych znajdowano kamienne osełki o różnych kształtach. Znacznie większe kamienne brusy wystąpiły na
terenie osady w dwóch egzemplarzach.
W powyższym podsumowaniu zagadnień związanych z tematyką pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemieszycach
Wielkich starano się zwrócić szczególną uwagę na aspekt współwystępowania z opisanymi obiektami szkliwionej i zdobionej ciekawym ornamentem plastycznym ceramiki. Na podobną ceramikę natrafiono we
wszystkich pobliskich ośrodkach wytopu ołowiu i srebra funkcjonujących
w rozpatrywanym okresie, z tym że najbliższe analogie wystąpiły w większym ośrodku produkcyjnym znajdującym się w niedalekim Łośniu.
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Ryc. 1. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, stanowisko 2. Wybór ceramiki
z wnętrza i z pobliża pieca szybowego do wytopu ołowiu
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Ryc. 2. Dąbrowa GórniczaStrzemieszyce Wielkie, stanowisko
2. Nieforemny fragment zastygłego
w piasku ołowiu z terenu osady

Ryc. 3. Dąbrowa GórniczaStrzemieszyce Wielkie, stanowisko
2. Starannie obrobiony przedmiot
ołowiany w kształcie przebitego
pionowo stożka
Ryc. 4. Dąbrowa GórniczaStrzemieszyce Wielkie, stanowisko 2.
Uszkodzony płaski przedmiot z blachy
ołowianej (zawieszka?)

Ryc. 5. Dąbrowa GórniczaStrzemieszyce Wielkie, stanowisko
2. Grudka wytopionego ołowiu

Ryc. 6. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce
Wielkie, stanowisko 2. Przedmiot ze
zwiniętej w obręcz blachy ołowianej
z nieregularnymi, poszarpanymi brzegami
(tzw. „zwijka”)
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Ryc. 7. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, stanowisko 2. Placek wytopionego
ołowiu znaleziony w pękniętej ściance części garowej pieca szybowego

Ryc. 8. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, stanowisko 2. Fragmenty
tzw. „brykietów” związków ołowiu

CZESŁAW HADAMIK

Archeologiczne badania sondażowe na
średniowiecznej osadzie produkcyjnej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach,
województwo śląskie, w 2007 roku
(komunikat)
Badania sondażowe na stanowisku nr 3 (AZP 98–46/20) w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach zostały wykonane na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, który prace archeologiczne
w całości sfinansował. Bezpośrednią przyczyną interwencji konserwatorskiej były informacje o luźnych znaleziskach wczesnośredniowiecznej
ceramiki i żużli żelaznych, dokonanych przez PP. Jadwigę i Lucjana Wodarzy oraz P. Eugeniusza Czogałę w 2004 i 2006 roku. Informacje te oraz
zebrane przez odkrywców materiały zostały przekazane Muzeum Śląskiemu w Katowicach oraz Inspekcji Archeologicznej Śląskiego WUOZ1.
Odkrywcy dostarczyli fragmenty ceramiki naczyniowej i żużli żelaznych
oraz inne zabytki, znalezione na terenie stanowiska, m. in. w obrębie „dzikiego” wykopu, który zabezpieczyli dla potrzeb przyszłych metodycznych
badań.
Teren osady rozciąga się na północnym stoku rozległego garbu terenowego, po stronie północnej pasa drogowego autostrady A4. W trakcie przeprowadzonych w 1996 roku badań powierzchniowych na trasie autostrady
zlokalizowano w tym rejonie stanowisko archeologiczne, na którym zebrano
1 Por.

dokumentacja zgłoszenia o znalezieniu artefaktów, znajdująca się w Archiwum WUOZ
w Katowicach.
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kilkadziesiąt ułamków ceramiki naczyniowej określonej na późne średniowiecze i okres nowożytny2. Znaleziska z 2004 i 2006 roku doprowadziły do
odkrycia najstarszej fazy chronologicznej tego stanowiska, związanej z okresem wczesnopiastowskim. Określiły też jego zasięg przestrzenny, który
został w pełni potwierdzony w trakcie badań sondażowych. W pracach terenowych brali udział mgr Jacek Koj oraz Józef Mysłowski.
Badania sondażowe poprzedzone zostały penetracją powierzchniową całego stoku północnego wzgórza, przeciętego przez autostradę A4,
bezpośrednio na wschód od ogrodzenia MOP III Wirek. Stwierdzono, że
fragmenty ceramiki średniowiecznej i żużle występowały na całym północnym stoku wzgórza, od ogrodzenia MOP III Wirek na zachodzie aż po
teren cmentarza przy ul. Kochłowickiej na wschodzie, tj. na przestrzeni
około 600 m. Następnie w rejonach lepiej czytelnych koncentracji materiału zabytkowego wytyczono siedem wykopów sondażowych o łącznej
powierzchni ponad 3,6 ara.
W obrębie wykopów odkryto dziewięć obiektów, z których część można
datować na okres średniowiecza. Z uwagi na sondażowy charakter badań
niektóre z tych obiektów odsłonięto tylko fragmentarycznie. Najbardziej
interesujący był obiekt odsłonięty w wykopie 5/07, gdzie zarejestrowano stosunkowo najbardziej złożoną stratygrafię wertykalną z wszystkich
wykopów w obrębie stanowiska. We wschodnim profilu wykopu na głębokości 30 do 55 cm znajdował się obiekt produkcyjny (oznaczony numerem 2/07) w postaci reliktu paleniska wyłożonego płaskimi kamieniami
(piaskowiec miejscowy), na których zalegała warstwa kamieni i żużli
żelaznych, w tym miseczkowatych. Zachował się jedynie wschodni kraniec obiektu; jego środkowy i zachodni fragment został zniszczony przez
stosunkowo niedawny wkop rabunkowy. Zasięg tego wkopu, łącznie
z zachowanym in situ reliktem, wyznaczył pierwotną długość paleniska,
wynoszącą około 160 cm, przy szerokości ok. 90 cm. Brak było prawie
zupełnie śladów spalenizny w obrębie obiektu, ale jest możliwe, że uległa ona wypłukaniu przez penetrujące wody gruntowe. W najbliższym
sąsiedztwie obiektu znaleziono fragmenty naczyń z późnej fazy wczesnego średniowiecza oraz późnośredniowiecznych, ale brak jest przesłanek
do bardziej precyzyjnego datowania. Obecność w obrębie zachowanego
2 D.

Abłamowicz, I. Wójcik, Sprawozdanie z badań powierzchniowych w systemie AZP na trasie
autostrady A4 w województwie katowickim, Katowice, listopad-grudzień 1996, mps w Archiwum
WUOZ w Katowicach.
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reliktu płaskich żużli miseczkowatych pozwalała na zinterpretowanie go
jako ogniska kowalskiego, w którym przekuwano kęsy żelaza otrzymane
w piecach dymarskich. Możliwe jednak, że był to piec dymarski. Być może
drugi tego typu obiekt istniał tuż na zachód od obiektu 2, jednak został on
całkowicie zniszczony przez współczesny wkop rabunkowy.
W wykopie 6/07 zarejestrowano z kolei obiekt (nr 4/07) o charakterze
mieszkalnym. Jego znaczna szerokość (około 2,5 m) sugerowała, że była
to spągowa część chaty naziemnej (?), zagłębiona w piaszczysty calec.
Długość obiektu nie została rozpoznana (w obrębie wykopu zadokumentowano jego zachodni fragment). W każdym razie miał on kształt regularnego prostokąta, zorientowanego osią dłuższą wzdłuż linii wchód–zachód.
Wypełnisko stanowił zwarty, zgliniony, ciemnoszary piasek z jaśniejszymi
wtrętami i drobinami polepy. W obrębie obiektu zarejestrowano dużą ilość
fragmentów ceramiki naczyniowej (395 ułamków), wśród których zdecydowana większość określona została na okres wczesnośredniowieczny
(X?/XI–XIII w.). Wśród tych ułamków wydzielono 45 fragmentów ceramiki
glazurowanej, wykonanej z glin żelazistych i pokrytej pasmami zielonkawej polewy ołowiowej. Wśród tej ostatniej grupy zwracał uwagę fragment brzuśca zdobiony gęstym, poziomym ornamentem krokwiowym.
W bliskim sąsiedztwie opisanego obiektu odsłonięto relikt związanego
z nim paleniska kamiennego (obiekt 5/07), który zarysował się pod warstwą orną jako prostokąt z mocno zaokrąglonymi narożami, o wymiarach
ok. 70 x 110 cm. Obiekt był zagłębiony w calcowy piasek do głębokości
około 20 cm, a jego wypełnisko stanowił szary, przepłukany piasek z ciemniejszymi wtrętami. Z chatą mieszkalną był również związany obiekt 6/07
– spągowa część owalnej jamy o wymiarach ok. 30 x 100 cm, zagłębiona
w calec na około 10–15 cm, zawierająca liczne fragmenty kilku rozgniecionych naczyń ceramicznych. Wypełnisko obiektu (szara ziemia piaszczysta)
zawierało ogółem 278 fragmentów ceramiki.
Naroże południowo-zachodnie innego dużego obiektu, prawdopodobnie
o charakterze mieszkalnym, odkryto w obrębie wykopu 7/07 (obiekt nr
9/07). W narożu tym znajdowało się palenisko, którego spąg sięgał głębokości około 70 cm poniżej powierzchni terenu. Jego górną warstwę stanowił czarniawy piasek ze spalenizną, kamieniami i nielicznymi fragmentami żużli żelaznych. Na podstawie zbioru ułamków ceramiki naczyniowej,
pochodzącego z wypełniska tego obiektu, można określić jego chronologię
na okres analogiczny do wspomnianych wyżej obiektów nr 4/07 i 5/07,
tj. na XI–XIII wiek.
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W wykopach sondażowych zebrano ogółem 1132 fragmenty ceramiki
naczyniowej, 42 fragmenty przedmiotów żelaznych (przede wszystkim
gwoździ, ale również pierścień żelazny), 190 fragmentów żużli żelaznych,
a także 2 fragmenty kości zwierzęcych (w tym fragment obrobionej kości
długiej). Chronologia zdecydowanej większości ułamków naczyń ceramicznych mieściła się w okresie średniowiecza (wczesnego i późnego),
stosunkowo niewielką część można łączyć z okresem wczesnej nowożytności. Najbardziej interesującą częścią zbioru ceramiki były ułamki wczesnośredniowiecznej ceramiki glazurowanej (wydzielono 59 fragmentów).
Były one pokryte pasmami słabej polewy ołowiowej, przeważnie barwy
zielonkawej, czasem brązowej. Masa ceramiczna miała domieszkę piaszczystą, część fragmentów pokryta była bogatym ornamentem liniowym
(uwagę zwracał zwłaszcza fragment z poziomą ornamentyką krokwiową). Naczynia wypalane były z glin żelazistych w atmosferze utleniającej. W świetle ostatnich interpretacji znalezisk ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łośniu (huta srebra i ołowiu z XI–XII wieku)3 wydaje się,
że glazurowane naczynia kochłowickie mogły pochodzić z miejscowych
wytwórni, choć nadal jest otwarta kwestia precyzyjnego określenia chronologii tego rodzaju wytwórczości oraz możliwych wpływów i inspiracji
zewnętrznych (zarówno wschodnich, ruskich, jak i zachodnich), a ogólnie możliwości oddziaływania kulturowego funkcjonującego co najmniej
od X wieku szlaku handlowego łączącego Pragę z Kijowem (oraz licznych
zapewne jego odnóg i wariantów); teren Kochłowic musiał się wszak znajdować w pasie oddziaływania tego szlaku, jednego z najważniejszych we
wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej4.
Z innych elementów zbioru ceramicznego warto wspomnieć o fragmentach naczyń wykonanych z glin kaolinitowych, pochodzących z późnego
średniowiecza i okresu nowożytnego. Były to ułamki naczyń barwy białej
lub kremowej, silnie obtaczanych i toczonych, cienkościennych i doskona3 Bodnar

et al. 2006, s. 12–20, tamże starsza literatura dotycząca tego stanowiska.
Wydaje się, że nie należy lekceważyć możliwości wpływów i inspiracji zewnętrznych ze
wspomnianych kierunków. Nie chodzi przy tym o proste importy czy podobieństwa formalne lub
surowcowe, ale o drogi przenikania samej idei glazurowania naczyń ceramicznych. Jest to temat
trudny i na dobrą sprawę wielokierunkowe badania nad nim znajdują się ciągle w fazie inicjalnej. Już teraz można jednak stwierdzić, że wraz z postępem badań terenowych poszerzają się
systematycznie kręgi oddziaływania zarówno ośrodków wschodnich (np. ułamki naczyń ruskich
w Krakowie i Warszawie), jak i zachodnich (Warszawa, Błonie, Płock, gdzie znaleziono ułamki tzw.
ceramiki czerwonej szkliwionej) (Auch, Trzeciecki 2007, s. 127–154). W każdym razie można już
chyba wyrazić pogląd, że w późnej fazie wczesnego średniowiecza ceramika glazurowana była na
naszych ziemiach jakością bardziej powszechną niż jeszcze niedawno można było przypuszczać.
4
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le wypalonych. Późnośredniowieczna w przewadze część tej grupy pozbawiona jest glazur, przy czym charakterystyczny jest w Kochłowicach brak
fragmentów zdobionych ornamentyką wykonaną brązową lub czerwoną
farbą, które to ornamenty łączy się przeważnie z sandomierskimi ośrodkami wytwórczymi naczyń białych.
Warto również wspomnieć, że wśród materiałów wcześniej zebranych
na terenie stanowiska zidentyfikowano fragment tzw. ceramiki grafitowej,
będący być może śladem kontaktów mieszkańców osady z ziemiami czeskimi lub morawskimi.
Wnioski
Wyniki krótko omówionych badań sondażowych na stanowisku nr 3
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach upoważniają do stwierdzenia, że w średniowieczu funkcjonowała tu osada produkcyjna, związana z wytapianiem żelaza
w piecach dymarskich i co najmniej wstępną jego obróbką w tzw. ogniskach
kowalskich (sądząc po rodzajach znalezionych fragmentów żużli). Co prawda
odsłonięto tylko jeden niewielki fragment częściowo zniszczonego obiektu
hutniczego (ogniska kowalskiego lub pieca dymarskiego), ale duża ilość żużli
zebranych na powierzchni stanowiska i we wszystkich wykonanych wykopach zdaje się jednoznacznie poświadczać, że odkrycie dalszych reliktów
obiektów produkcyjnych jest tylko kwestią czasu. Na podstawie sporej ilości
materiałów zabytkowych, głównie fragmentów ceramiki naczyniowej, można
wyróżnić dwie fazy chronologiczne funkcjonowania osady:
– okres państwowy wczesnego średniowiecza, zasadniczo XI–XIII wiek,
ale z możliwością cofnięcia początków jej funkcjonowania w głąb X wieku,
co stoi na razie pod znakiem zapytania;
– okres późnośredniowieczny i wczesnonowożytny (XIV–XV, ewentualnie również XVI wiek), czytelny na razie głównie w materiałach ruchomych, licznie reprezentowanych w wykopach sondażowych.
Osada rozciągała się w środkowej partii północnego stoku wzgórza przeciętego przez autostradę A4. Na podstawie analizy stratygrafii wykopów
sondażowych wydaje się, że obiekty osadnicze i produkcyjne mieściły się
w pasie o szerokości od około 50 do 70 m, przebiegającym w linii wschód–
zachód. Na bazie rozmieszczenia obiektów w tegorocznych wykopach sondażowych można wysunąć hipotezę, że w południowej części tego pasa mieściły
się obiekty mieszkalne, natomiast w środkowej i północnej – produkcyjne.
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Niestety bezpośrednio po 2007 roku nie doszło do kontynuacji badań
na opisanym stanowisku, choć wypada mieć nadzieję, że kiedyś do takiej
kontynuacji dojdzie. Materiały odkryte w trakcie prac sondażowych wskazują, że osada jest najstarszym z dotychczas odkrytych na terenie Rudy
Śląskiej stanowisk średniowiecznych. Ponieważ funkcjonowała ona również w późnym średniowieczu, celowe byłoby wykonanie szerzej zakrojonych kwerend archiwalnych i źródłowych, które mogłyby naprowadzić na
ewentualne ślady jej powiązań z gródkiem w Kochłowicach. Ważne będzie
również pozyskanie próbek do analiz 14C, które pomogą w sprecyzowaniu
chronologii osady, zwłaszcza jej najstarszej fazy.
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Ryc. 1. Ruda Śląska–Kochłowice. Fragment mapy AZP obszaru 98-46 z lokalizacją
stanowiska nr 3 (AZP 98-46/20). Podkład: mapa 1:25000. Za: D. Abłamowicz, I. Wójcik,
Sprawozdanie z badań powierzchniowych w systemie AZP na trasie autostrady A-4
w województwie katowickim, Katowice, listopad–grudzień 1996
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Ryc. 2. Ruda Śląska-Kochłowice, woj. śląskie. Stan. 3 (AZP 98 46/20). Badania
sondażowe w czerwcu 2007 r. – 1 sezon. Plan zbiorczy wykopów i odkrytych obiektów.
Rys. C. Hadamik, 25.06.2007
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Ryc. 3. Ruda Śląska-Kochłowice, woj. śląskie. Stan. 3 (AZP 98 46/20). Wykop 5/07,
profile: S, W, N, E, wykop 5a/07, profile S i N. Rys. C. Hadamik, 11.06.2007
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Wczesnośredniowieczna osada ze śladami
produkcji ołowiu w Przeczycach
I
Stanowisko Przeczyce 7 odkryte zostało w maju 2006 r. przez Dominika Abłamowicza w trakcie nadzorów archeologicznych prowadzonych przy
pracach ziemnych związanych z budową drogi ekspresowej S–1: Pyrzowice–Podwarpie. Badania archeologiczne na zlecenie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Katowicach podjęli Andrzej Wójcik
i Andrzej Bartczak, odbyły się one między 9 czerwca a 4 lipca 2006 roku.
Wstępne wyniki badań zostały opublikowane przez A. Bartczaka (2007).
Opracowania całości wyników podjął się zespół, w którym wzięli udział:
Jerzy Sikora (2006), opracowując stratygrafię oraz przedstawiając interpretację funkcjonalną obiektów, Anna Nierychlewska (2006), opracowując
materiał ceramiczny i ustalając chronologię, A. Bartczak wraz z J. Święcickim (2006), opracowując zabytki ołowiane, a także Teresa Kosmala (2006),
zestawiając źródła pisane, Zbigniew Śnieżko (2006), przeprowadzając rozpoznanie geomorfologiczne i Agata Sady (2008), przeprowadzając analizę
palinologiczną. W 2011 roku zmodyfikowane teksty, uzupełnione o nowszą
bibliografię, zostały wydane w formie monografii stanowiska w 19 tomie
Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Warto jednak zaznaczyć, że
zasadniczy trzon zamieszczonych tam rozważań powstał 3 lata wcześniej
i z powodów od autorów niezależnych podlegał wydłużonemu procesowi
wydawniczemu. Niniejszy tekst będzie streszczeniem głównych tez monografii uzupełnionym o pewne obserwacje dotyczące wczesnośredniowiecznej
ceramiki szkliwionej.
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Stanowisko zlokalizowane jest na południowy wschód od obecnej wsi
Przeczyce, w dolinie Czarnej Przemszy, na zachodnim brzegu rzeki. Badany obszar zajmuje północną część niewielkiego wyniesienia (o wysokości
względnej 1 m). Badaniami objęto obszar 42 arów, na którym odsłonięto
56 obiektów archeologicznych oraz tzw. warstwę kulturową zdeponowaną w czterech głównych skupiskach (opisanych numerami rzymskimi
I, II, III, IV). Materiał ruchomy, jaki pozyskano w trakcie badań, to łącznie
7295 fragmentów naczyń ceramicznych, głównie z okresu wczesnośredniowiecznego, 2 przęśliki gliniane, 654 fragmenty kości zwierzęcych,
2 fragmenty noży żelaznych, 2 przedmioty ołowiane, około 470 fragmentów odpadów i półproduktów ołowianych. Ponadto pobrano 44 próbki
próchnicy, węgli drzewnych, kamieni i drewna.
II
Wśród obiektów archeologicznych zidentyfikowanych na stanowisku
wydzielono kilka grup, na podstawie ich morfologii, charakteru styków
obiektowych (jam) oraz wypełniska, a także domniemanej pierwotnej
funkcji (ryc. 1):
1. Jamy zbliżone do okręgu, w przekroju nieckowate lub cylindryczne
o charakterze zasobowym lub magazynowym. Zaliczono tutaj obiekty
6, 7, 10, 37.
2. Jamy owalne o nieckowatym przekroju, o warstwowanym wypełnisku
(być może jamy śmietniskowe). Zaliczono tu obiekty 12, 51, 52, 53.
3. Jamy o różnym rzucie i przekroju oraz wypełnisku (w skład którego
obok węgli drzewnych wchodziły liczne odpady i półprodukty ołowiane) sugerującym, iż mogą być pozostałością palenisk lub otwartych
pieców służących w procesie wytopu ołowiu – tzw. sztosów. Ponieważ w wypełniskach ani w rejonie tych obiektów nie stwierdzono
obecności dysz glinianych, znanych z innych stanowisk w regionie,
można zakładać, iż wypał odbywał się bez konieczności sztucznego
nadmuchu. Rozważając kwestie pochodzenia tej kategorii obiektów
nie wykluczano możliwości ich odmiennej genezy i funkcji, zakładając, iż wypełnisko sugerujące związek z produkcją ołowiu może
mieć charakter wtórny. Wówczas zawarty w nim materiał pochodzić
musiałby z innych, dotąd nieodkrytych urządzeń służących do produkcji ołowiu, niezachowanych lub zalegających w nieprzebadanej
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wykopaliskowo części stanowiska. Do kategorii tej zaliczono obiekty
31, 32, 33, 35, 36 i 40 (Ryc. 4; 5).
4. Owalne, nieckowato zagłębione jamy, interpretowane w literaturze przedmiotu jako pozostałość po zagłębionej części naziemnych
budynków o niezachowanej konstrukcji ścian. Do tej kategorii zaliczono obiekty 16, 17, 23, 47.
5. Płaty tzw. warstwy kulturowej, zdeponowanej w licznych amorficznych i nieregularnych zagłębieniach. Nie można wykluczyć, iż struktury te także są pozostałością naziemnych budowli lub funkcjonalno-chronologicznie zwartych zespołów obiektów mieszkalnych czy
mieszkalno-produkcyjnych.
6. Jamy posłupowe.
7. Studnia kłodowa, opisana jako obiekt 56 (ryc. 2; 3). Znakomita większość wczesnośredniowiecznych studni znanych z obszaru Polski
reprezentuje formę drewnianych skrzyń o prostokątnym rzucie,
wznoszonych w konstrukcji zrębowej, rozporowej lub z elementami łączenia na sumik i łątkę1. Studnie o rzucie kolistym, wzniesione
z drewnianych dranic lub klepek tudzież wydrążone w jednym pniu
drzewnym, są grupą nieliczną (Jasnosz 1970, s. 457–458; Biermann,
Dulinicz 2001, s. 85–114). Zbliżoną formę do studni z Przeczyc miał
obiekt 104 odsłonięty w Pęczniewie st. 3, gm. Pęczniew, woj. łódzkie.
Odmienność konstrukcyjna polegała na tym, że był zbudowany z pionowo wbitych dranic, tworzących okręg, wzmocnionych w górnej
partii kamiennym wieńcem tworzącym rodzaj „muru” z niespojonych
kamieni otoczaków o szerokości ok. 0,2 m. Średnica cembrowiny
studni wynosiła 0,83 m, zaś głębokość sięgała 0,85 m (Wilgocki (red.)
1985, s. 40 n.). Ten relikt „muru” zbliża ją do kamiennej obstawy
z Przeczyc. Kłodową studnię odsłonięto także na grodzisku w Jurowie na Lubelszczyźnie. Miała średnicę 0,47 m i głębokość 0,98 m.
Datowana jest na początek XIV wieku. Podobne konstrukcje znane
były na tym terenie także w późniejszym okresie, aż po lata 60. XX w.
(Hoczyk-Siwkowa, Kowalczyk 2004; s. 370). Pojedyncze przykłady
takich konstrukcji znamy z terenów Słowiańszczyzny Połabskiej (Tribula 1966, s. 62, 66 n.; Biermann 2001). W każdym razie należy uznać
studnię z Przeczyc za obiekt jeśli nie unikatowy, to należący do typu
1 Imponujące

konstrukcje tego typu, o datowaniu zbliżonym do obiektu w Przeczycach, o głębokości sięgającej 7 m, ujawniono na grodzisku w Tumie pod Łęczycą (Głosek 1989, s. 30–35; por.
też Biermann 2001; Słota 2006).
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dość rzadkiego we wczesnym średniowieczu, częściej spotykanego
w okresach pradziejowych.
8. Struktury o formie długich i płytkich rowków, które być może łączyć
należy z tzw. płuczkami – drewnianymi korytami, używanymi do
doprowadzania wody niezbędnej w procesach produkcji hutniczej.
Stopień rozpoznania osady w Przeczycach uniemożliwia wyrażanie
sądów dotyczących jej rozplanowania. W trakcie badań archeologicznych
w 2006 udało się odkryć jedynie północno-wschodni jej skraj, znakomita większość obszaru osady pozostaje nierozpoznana. Analizy geomorfologiczne wykazały, że położono ją nad brzegiem kopalnego zbiornika
wodnego, w którym zalegała zapewne stojąca, płytka woda, ulegając
stopniowo zamuleniu (Śnieżko 2006, s. 12 n.). Być może obecność takiego zbiornika miała dodatkowe znaczenie determinujące usytuowanie
obiektów produkcyjnych osady. Obecność źródeł wody była niezbędna
w procesie technologicznym wytopu rud ołowiu. Można domniemywać,
iż zastoisko wodne było wykorzystywane do płukania odpadów z produkcji ołowiu w celu odzyskania nierozpoznanych wcześniej brył metalu.
Tłumaczyłoby to nagromadzenie w tym miejscu licznych odpadów i półproduktów ołowianych. Infrastrukturę hutniczą uzupełniały sztuczne
ujęcia wody w postaci domniemanych płuczek (których pozostałością
są być może obiekty grupy 8 – a więc płytkie rowki) oraz studni, a także domniemane, otwarte paleniska. Brak wyraźnych obiektów mieszkalnych albo wskazuje na znaczne zniszczenie stanowiska, albo wynika
z rozpoznania strefy o charakterze produkcyjnym i nieodnalezienia strefy mieszkalnej.
Produkcyjno-mieszkalny charakter osady potwierdzają dwie kategorie
źródeł. Z jednej strony są to liczne półprodukty i odpady ołowiane, z drugiej liczne pozostałości naczyń ceramicznych i destrukty kości zwierzęcych poświadczające przebywanie, zapewne stałe, pewnej grupy ludności. Mimo iż analizowany materiał archeozoologiczny był rozdrobniony
i zniszczony, jego analiza wydaje się być w pewnym stopniu reprezentatywna dla określenia charakteru inwentarza trzymanego przez mieszkańców osady. Wśród znalezionych fragmentów kości zwierzęcych przeważa bydło (53, 6%) i świnie (30, 9%), mniejszy odsetek stanowią szczątki
kozy – owcy (11,5%). Mieszkańcy hodowali także nielicznie konie (2,9%)
i psy (0,3%). Znaleziono szczątki należące do jednego tylko osobnika kury
domowej zalegające w obiekcie 21, co może wynikać z preferencji żywieniowych lub niedoskonałości metody badawczej. Zanotowane proporcje
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można uznać za typowe dla śladów pokonsumpcyjnych notowanych na
osadach na terytorium Polski wczesnośredniowiecznej. Uzupełniającym
zajęciem ludności zamieszkującej osadę pozostawała uprawa roli. Choć
brak jest znalezisk związanych z tym rodzajem aktywności, uzyskało ono
potwierdzenie w wynikach analizy botanicznej materiału z wypełniska
studni przeprowadzonej przez A. Sady (2011). Wykazała ona znaczący
komponent pyłków roślin nitofilnych zajmujących antropogeniczne zbiorowiska, w tym pyłków chwastów i roślin łąkowych poświadczających
uprawy i hodowlę. Jednocześnie poświadczyła znaczące odlesienie okolicy,
wynikające, jak można przypuszczać, ze znacznego zapotrzebowania na
drewno, wykorzystywane jako budulec, opał, ale także jako paliwo w produkcji hutniczej.
III
Na osadzie w Przeczycach znaleziono przedmioty i półprodukty
związane z przetwórstwem rud ołowiu. Najliczniejszą grupę stanowiły
odpady i półprodukty pochodzące z różnych faz wytopu ołowiu, wśród
których wyróżniono: bryłki ołowiu – 78 sztuk, półprodukty zanieczyszczonego ołowiu – 256 egzemplarzy oraz żużle ołowiane – 137 sztuk.
Najciekawsze były 2 przedmioty określone hipotetycznie jako odważniki. Pierwszy z nich ma kształt walca o długości 69 mm. Jeden z jego
końców jest pogrubiony – o średnicy 20 mm i obrysie zbliżonym do owalu. Podstawa walca jest lekko pofałdowana. Na obwodzie walca wybito
5 równoramiennych trójkątów. Są one słabo widoczne i rozmieszczone
nieregularnie. Drugi koniec walca ma średnicę 13,8 mm a jego obrys
jest prawie kolisty. Na tym końcu na płaszczyznach bocznych widoczne
są ślady intencjonalnego zestrugiwania ostrym narzędziem. Waga zabytku wynosi 149,6 g (ryc. 8: 6).
Drugi przedmiot ma kształt nieregularnej, z jednej strony spłaszczonej
bryłki ołowiu o wyoblonych krawędziach. Powierzchnia niespłaszczona
jest pofalowana, przy jej obwodzie wybito trójkąt równoramienny o podstawie 8 mm i ramionach liczących po około 6 mm. Waga zabytku wynosi
40,8 g (ryc. 8: 5).
Opisane powyżej przedmioty nie znajdują bezpośrednich analogii w materiałach zabytkowych z innych stanowisk. Podobny do pierwszego zabytku
był znaleziony w Łośniu przedmiot określony jako „pręt ołowiu” (Bodnar,
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Rozmus, Szmoniewski 2007, s. 126). Identyfikacja owych przedmiotów jako
odważników ma charakter hipotetyczny. Zakładamy, że jeżeli rzeczywiście
taką atrybucję im nadawano, to były to odważniki używane lokalnie, niepowiązane bezpośrednio ze znanymi systemami wagowymi.
Jak już wspomniano, pozyskany na osadzie materiał ruchomy składał
się z ponad 7 tysięcy silnie rozdrobnionych i stosunkowo słabo zachowanych fragmentów naczyń ceramicznych. W zbiorze tym dominują fragmenty pochodzące z części środkowych naczyń (blisko 6 tys.). Udało się
zrekonstruować zaledwie jedno naczynie – garnek (ryc. 7: 3).
Naczynia wykonywano techniką taśmowo-ślizgową a następnie obtaczano na kole garncarskim. Do ich produkcji używano glin żelazistych,
najprawdopodobniej z lokalnych pokładów, schudzanych piaskiem, rzadziej
piaskiem z dodatkiem tłucznia wapiennego. Wypalano je w słabo zaawansowanej atmosferze utleniającej.
Wśród form naczyń dominowały garnki, nieliczne fragmenty należały do
garnuszków bądź dzbanków, kubków czy pokrywek. Wyróżniono 5 typów
form, z których najliczniej reprezentowane były naczynia typu A, tzw. esowate (83%). Na drugim miejscu znalazły się naczynia z wyodrębnioną szyją
oraz ich odmiana z wysoko umieszczonym załomem szyi (łącznie około 12%,
w tym typ B1 – 5,6% i B2 – 6,5%). Nielicznie reprezentowane były naczynia
cylindryczne (0,9%) i ze zredukowaną szyją (0,7%). Wyróżniono także kilkanaście niewielkich fragmentów mniejszych naczyń – garnuszków, dzbanków,
kubków (podtyp AI – 0,4%) oraz kilka ułamków pokrywek (typ E).
W typie A zarejestrowane zostały duże i średnie garnki o średnicy
wylewu od 18 do 24 cm (ryc. 6). Na 43 ułamkach (w tym 5 ornamentowanych) zaobserwowano szkliwienie, zwykle na wylewie i szyi naczynia. Na
jednym egzemplarzu części przydennej garnka wystąpiło jednolite oliwkowe szkliwo schodzące do krawędzi dna.
Średnice wylewów garnków typu B1 wynosiły przeciętnie 22–24 cm
(ryc. 7: 1–2). Na żadnym nie występowało szkliwienie. Podobnie w typie
B2 dominowały formy nieszkliwione, a ze szkliwionych zarejestrowano
zaledwie jeden nieornamentowany ułamek. Wśród tego typu zidentyfikowano jedynie fragmenty należące do garnków o zróżnicowanej średnicy
wylewu, wynoszącej od 12 do 24 cm (ryc. 7: 3; 8: 1).
Wśród naczyń typu C (z cylindryczną szyją) wyróżniono jedynie garnki,
wszystkie nieornamentowane, przy czym aż 3 (na 7) szkliwione (ryc. 8: 2–3).
Równie nielicznie reprezentowany był typ D (ryc. 8: 4) naczyń słabo profilowanych o zredukowanej szyi. Żaden ułamek nie był szkliwiony.
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Naczynia z Przeczyc nie były bogato zdobione. Ornament stwierdzono na 42% fragmentów. Do jego wykonywania najczęściej używano rylca
(nożyka) i grzebyka, rzadziej stempelka. Najbardziej popularne były motywy żłobków dookolnych (około 90% naczyń), pojedynczych lub wielokrotnych linii falistych (2,4%) oraz odcisków grzebyka (blisko 2%). Sporadycznie obserwowano odciski stempla i nacięcia ukośne, których udziały nie
przekraczały 0,5%. Wśród motywów dwuwątkowych również dominowały
układy złożone ze żłobków i linii falistych (1,8%). Rzadziej łączono żłobki
z ornamentem grzebykowym, stempelkowym czy nacięciami ukośnymi
bądź stosowano motywy bazujące na ornamencie linii falistej łączonej
z odciskami grzebyka, stempla czy nacięciami ukośnymi. Na 23 z 459
fragmentów den zaobserwowano występowanie znaków garncarskich
w postaci krzyża, krzyża wpisanego w czworokąt, swastyki oraz gwiazdy.
Opisane powyżej naczynia: esowate, z wyodrębnioną szyją oraz cylindryczne występowały powszechnie na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w całej Polsce. Z najbliższych Przeczycom analogiczne w formie i wykonaniu wyroby znaleziono m.in. na cmentarzysku w Strzemieszycach Wielkich
datowanym na 2. poł. XI, 1. poł. XII w. (Marciniak 1960, s. 167, tab. I: 2, 3,
5, 6; II: 29; III: 9; IV: 30; V: 4; VI: 3, 15; VII: 2, 6, 7), na osadzie w Strzemieszycach Wielkich o chronologii łączonej z XI–XII w. (Rogaczewska 2004a,
s. 80; Rogaczewska 2000a; ryc. 10, s. 43; Pierzak 1997, ryc. 3, 4: A-C) oraz
na stanowisku w Dąbrowie Górniczej-Łośniu w warstwach wiązanych z XI–
XII w. (Bodnar et al. 2006, ryc. 1, 2, 3, 4: a, c; Rozmus, Bodnar 2004b, s. 150;
Rozmus, Bodnar 2004a, ryc. 4, 8–10; Roś, Rozmus 2002, ryc. 5, 6: a, b, d).
Rzadziej notowane były małe formy naczyń (garnuszki, dzbanki), naczynia ze zredukowaną szyją oraz pokrywki. Pojedyncze egzemplarze garnuszków znaleziono na osadzie w Dąbrowie Górniczej-Łośniu (Rozmus,
Bodnar 2004a, ryc. 4).
Charakterystyczną grupę stanowi liczny, aczkolwiek rozdrobniony zbiór
naczyń szkliwionych2, których udział na stanowisku w Przeczycach wynosił 2,7%. Odnotowano 140 fragmentów naczyń ze szkliwem pokrywającym
całość lub większe części naczyń oraz dalszych 55 ułamków, na których
zachowały się ślady szkliwa w postaci zatartych pasm lub niewielkich gniazd.
Stosowano szkliwo typu ołowiowego nadające naczyniom barwę od jasnej
po ciemnooliwkową. Pokrywano nim głównie zewnętrzne części wyrobów,
2

Już po zakończeniu prac nad tym tekstem ukazał się artykuł M. Aucha, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski, Archeologia Polski, t. 57, 2012, z. 1-2,
s. 199–246. Nie mógł on zostać uwzględniony w niniejszych rozważaniach.
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obejmując zarówno części przykrawędne, środkowe, jak i przydenne naczyń.
Zaobserwowano również szkliwienie wewnętrznych partii wylewu (około 25
fragmentów) oraz den od spodniej strony (8 egzemplarzy). Szkliwa w znacznym stopniu zachowane były w słabym stanie – zatarte i spękane. Naczynia
szkliwione pozostawiano nieornamentowane (ponad 40% ułamków) lub zdobiono żłobkami dookolnymi (motyw ten wystąpił na blisko 60% fragmentów
szkliwionych). Jedynie w przypadku dwóch ułamków zaobserwowano ornament w postaci listwy plastycznej oraz nacięć ukośnych. Szkliwiono zarówno
naczynia codziennego użytku, gdyż znaczna część fragmentów należała do
garnków, jak i tzw. stołowe (kubki, garnuszki, dzbanuszki), aczkolwiek ta
ostatnia grupa jest słabo reprezentowana.
Naczynia szkliwione notowane były na różnych stanowiskach w całej Polsce, ale występowały tam w niewielkiej ilości nieprzekraczającej zwykle 1%
udziału w ogóle zbioru. Pojedyncze naczynia pokryte szkliwem znajdowano
w warstwach datowanych od pocz. XI w. m.in. w: Kruszwicy, gdzie ich udział
wynosił 0,03% (Dzieduszycki 1982, s. 12, 31–33, tab. 13), Sandomierzu, gdzie
stanowiły one 0,04% udziału w materiale (Buko 1990, s. 122, przypis 15;
Buko 1981, s. 104), Krakowie w ilości od 0,3% do 0,9% ogólnej liczby naczyń
(Radwański 1975, s. 364 n.), Wrocławiu w ilości ok. 0,09% (Kaźmierczyk
1970, s. 302), Ostrówku-Opolu, gdzie udział ceramiki szkliwionej wynosił
0,83% (Hołubowicz 1965, s. 64; Hołubowicz 1957, s. 61), podobnie w Raciborzu (Rzeźnik, Stoksik 2011, s. 470). Szkliwioną ceramikę zarejestrowano
także w nieznanym, lecz zapewne nieznacznym procencie ogólnego zbioru na
terenie Wzgórza Zamkowego w Sieradzu, już w warstwach przedgrodowych,
datowanych wedle U. Perlikowskiej-Puszkarskiej (1988, s. 169) na XII wiek
(choć może sięgających schyłku XI stulecia) oraz na osadzie w Wielkiej Wsi
z XII w. (Kajzer, Golczyńska 1970), a także na cmentarzysku szkieletowym
z XI–XII w. w Lubieniu (przynajmniej jedno naczynie – zob. Auch 2012; Kurasiński, Skóra 2012, s. 62 n.).
Odmienny charakter miały materiały szkliwione, rejestrowane na licznych stanowiskach pomorskich już od XIII wieku. Bardzo dobrze wypalone
czerwone naczynia, angobowane lub pozbawione pobiałki, pokryte wielobarwnym szkliwem w kolorach żółtym, zielonkawym, brązowym, znane są
z Gdańska, Kołobrzegu, Szczecina, a także z mniejszych ośrodków jak Raciąż
koło Tucholi (Lepówna 1968, s. 126, przyp. 161; Kościński 1998, s. 109;
Kowalczyk 1986, s. 74; Rębkowski 1995, s. 51–60; 1996, s. 227 n.; 1998,
s. 203; Sikora, Trzciński, w druku). Tego typu naczynia stanowią ewidentne
importy. Produkowane były w północnej Europie, głównie we wschodniej
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Anglii i południowej Skandynawii, także Flandrii, Niderlandach i północnych
Niemczech od schyłku XII, przez cały XIII wiek i później.
Jeszcze inną, wyraźnie wydzielającą się grupę stanowią materiały rejestrowane na XIII-wiecznych stanowiskach z obszaru dzisiejszego wschodniego pogranicza Polski. Blisko 1% ogólnego zbioru fragmentów naczyń
ceramicznych stanowiły szkliwione naczynia na osadzie przygrodowej
w Chełmie w woj. lubelskim (Auch 2004, s. 52), 1,7% w zespole wieżowym w Stołpiu, interpretowanym przez A. Buko jako monasterium grecko-bizantyjskie fundacji książąt Mścisławowiczów (Buko 2010; Auch 2010,
s. 156), zaś 0,47% na terenie osady w Chełmie-Bieławinie (Ruszkowska
1990, s. 71). Obecność tej ceramiki uznać należy za efekt bezpośrednich
wpływów ośrodków produkcyjnych z obszaru Rusi, gdzie rozpowszechniała się ona pod wpływem warsztatów bizantyjskich.
Znacznie większe ilości ceramiki szkliwionej wydobyto na stanowiskach
usytuowanych w pobliżu Dąbrowy Górniczej – w Dąbrowie Górniczej-Łośniu
(nr 2 i 8) (Bodnar et al. 2006, s. 12 nn.; Rozmus, Bodnar 2004a, s. 26–28;
Rozmus, Bodnar 2004b, s. 150; Roś, Rozmus 2002, s. 294), na cmentarzysku szkieletowym i osadzie w Strzemieszycach Wielkich (Marciniak 1960,
s. 161 n., tab. I-VII; Rogaczewska 2000a, s. 43, ryc. 10), na stanowisku nr 5
w Sosnowcu-Zagórzu (Rozmus 2009b, s. 71; Rozmus 2012b, s. 44), w Siewierzu (Pierzak 2009, s. 162), na stanowisku 21 w Tucznawie-Przemiarkach
oraz w Bytomiu (Żaki 1974, s. 218, przyp. 414). Jedynie w przypadku zbioru
z Siewierza oszacowano procentowy udział naczyń szkliwionych. Wynosił on
aż 30%3. Podobny natomiast jak w Przeczycach udział ceramiki szkliwionej
odnotowano w Kochłowicach, gdzie na 1132 fragmenty ceramiki 59 było szkliwionych (Hadamik 2010, s. 120), czyli ich procentowy udział wynosił 5,2%.
Wśród naczyń z Przeczyc najczęściej szkliwiono garnki o esowatym
profilu i lekko wydętym brzuścu, niekiedy ornamentowane motywem
żłobków dookolnych lub żłobków dookolnych w połączeniu z linią falistą
(ryc. 6), garnki zdobione doklejanym na powierzchni naczynia ornamen3

Taki procentowy udział podał M. Dobrakowski w referacie wygłoszonym na konferencji
„Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich
krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X–XII wiek)", która odbyła się
w Katowicach w dniach 24–25 października 2012. Ceramika szkliwiona w dwóch odmianach: nawiązującej morfologią naczyń do ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz w odmianie progresywnej,
zapewne nieco młodszej, nawiązującej morfologicznie do typów naczyń późnośredniowiecznych
(m.in. dzbanów), znana jest także z XIII-wiecznych nawarstwień zamku w Siewierzu. Ich chronologia potwierdzona została analizami termoluminescencyjnymi. Materiały z niepublikowanych
badań z ostatnich lat mogli oglądać autorzy dzięki uprzejmości Artura Gintera i Janusza Pietrzaka,
za co uprzejmie dziękujemy.
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tem listew plastycznych. Analogiczne formy pochodziły z wymienionych
powyżej stanowisk w Łośniu (Bodnar et al. 2006, ryc. 1–2, 5, kat. ryc. 2;
Rozmus, Bodnar 2004a, ryc. 4, 8–10) czy Strzemieszycach Wielkich (Marciniak 1960, tab. V-VII). Notowane były także naczynia z cylindryczną
szyjką (ryc. 8: 2–3), znajdywane zarówno na stanowisku w Łośniu (Bodnar et al. 2006, ryc. 3), osadzie w Strzemieszycach Wielkich (Rogaczewska 2004a, s. 80), cmentarzysku w Strzemieszycach Wielkich (Marciniak
1960, tab. I, II, VII), jak i na Ostrówku w Opolu (Hołubowicz 1957, ryc. 5:
1–5). Również w Krakowie wśród naczyń szkliwionych dominowały formy
z cylindryczną szyjką (Radwański 1975, s. 365).
Na naczyniach z Przeczyc zaobserwowano jedynie szkliwo w kolorze oliwkowym, natomiast wśród wyrobów z Łośnia występowały także
naczynia kryte szkliwem o barwach ceglastej i cytrynowej (Bodnar et al.
2006, s. 16), w Siewierzu natomiast M. Dobrakowski odnotował szkliwa
czerwone i brunatne.
Analizując przestrzenny rozkład oraz cechy techniczno-morfologiczne
i genezę występowania wczesnośredniowiecznej ceramiki szkliwionej
na obszarze dzisiejszej Polski można zauważyć trzy wyraźne skupiska:
śląsko-małopolskie, gdzie szkliwiona ceramika pojawia się już w 2. połowie XI wieku, chełmskie, gdzie szkliwiona ceramika występuje głównie
w XIII wieku, najpewniej jako wpływ warsztatów rusko-bizantyjskich oraz
pomorskie – związane z importem szkliwionej ceramiki „czerwonej” ze
strefy basenu Morza Północnego, w okresie od połowy XIII w., gdzie proces ten łączyć należy z rozwojem lokacji miejskich.
Można przyjąć, iż ceramikę szkliwioną, znajdywaną na stanowiskach
pogranicza śląsko-małopolskiego, wytwarzano w lokalnych warsztatach,
a jej produkcja powiązana była z obróbką rud ołowiu. W ośrodkach tych
bowiem dysponowano łatwym dostępem do głównego składnika szkliwa ołowiowego – glejty (tlenku ołowiu – PbO)4.W znacznych ilościach
ceramika szkliwiona znajdywana była na stanowiskach położonych w bliskich od siebie odległościach, na których rejestrowano ślady świadczące o przetwórstwie rud ołowiu – w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, osadzie
w Strzemieszycach Wielkich, Tucznawie-Przemiarkach, Sosnowcu-Zagórzu, Kochłowicach, Siewierzu, jak również na stanowisku w Przeczycach.
Przemysł ten funkcjonował też w innych ośrodkach na Śląsku, w któ4 Glejta

powstawała w procesie odciągania srebra z rud ołowiu. Początkowo traktowana była
jako produkt przejściowy i po odtlenieniu uzyskiwano z niej ołów. Dopiero w 2. poł. XVI w. rozpoczęto jej sprzedaż jako pełnowartościowego towaru (Molenda 2001, s. 19).
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rych stwierdzono obecność ceramiki szkliwionej – m.in. na Ostrówku
w Opolu (Hołubowicz 1956, s. 126–127; Bukowska-Gedigowa, Gediga
1986, np. ryc. 77), w Bytomiu czy we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim
(Rozmus, Bodnar 2004a, s. 40; Roś, Rozmus 2002, s. 292 n.). Koncepcję
powyższą potwierdzają badania fizykochemiczne wykonane dla szkliwionych naczyń znalezionych w Raciborzu. Do analiz wybrano 3 fragmenty
naczyń cylindrycznych datowanych na koniec XII, początek XIII w. oraz
bogato zdobiony dzban wydobyty z nawarstwień wiązanych z 1. poł. XIV w.
Wykazały one, iż zarówno skład mas ceramicznych, jak i glazur naczyń
wczesno i późnośredniowiecznych był zbliżony, a głównym surowcem służącym do produkcji szkliwa była galena (PbS), ruda, z której pozyskiwano
ołów i srebro (Rzeźnik, Stoksik 2011, s. 469–481).
Chronologia naczyń szkliwionych z cmentarzyska w Strzemieszycach Wielkich określona została przez autora badań na poł. XI–pocz. XII w. (Marciniak
1960, s. 167). Podobnie w przedziale XI–początek XII w. datowany jest zbiór
naczyń ceramicznych ze stanowiska na osadzie w Strzemieszycach Wielkich
(Rogaczewska 2002a, s. 224; Rogaczewska 2004a, s. 80). Z warstw wiązanych
z XI i XII w. pochodzi ceramika szkliwiona z Ostrówka w Opolu (Hołubowicz
1957, s. 59), podobnie na koniec XI, 1. poł. XII w. datowane są naczynia szkliwione z Wrocławia z terenu osad lewobrzeżnych (Kaźmierczyk 1966, s. 185).
Dobry wyznacznik chronologiczny posiada ceramika naczyniowa ze stanowiska nr 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, znaleziono tam bowiem skarb placków
srebra i denarów, głównie Władysława II Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego, wśród których najpóźniejsze emisje monet pochodzą z lat 1160–1165.
Skarb ukryty został w latach 60. XII w. w szkliwionym naczyniu (Rozmus,
Szmoniewski 2010, s. 134 n., 139; Rozmus, Tokaj 2010; Krudysz et al. 2009,
s. 59; Rozmus, Tokaj 2009, s. 104–115). Ogólnie zespół z Łośnia ze stanowisk
2 i 8 autorzy badań datują pomiędzy 2. poł. XI a 2. poł. XII w. (Bodnar et al.
2006, s. 6–8; Rozmus, Bodnar 2004b, s. 153). Biorąc pod uwagę niewielkie
odległości dzielące obie te miejscowości, analogiczny profil wytwórczości oraz
bardzo zbliżone pod względem morfologii i technologii wykonania można wiązać ceramikę szkliwioną z Przeczyc z końcem XI i XII w.
Podsumowując, można stwierdzić, że cechy scharakteryzowanego
powyżej zbioru ceramiki naczyniowej, w porównaniu do analogicznych
zespołów, pozwalają ustalić jego chronologię na 2. poł. XI i XII w. Szczególnych przesłanek dostarcza zbiór ceramiki szkliwionej, posiadający
analogie do zespołu z Dąbrowy Górniczej-Łośnia, datowanego skarbem
monet na początek 3. ćw. XII w.
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Ryc. 1. Przeczyce, stan. 7. Rozmieszczenie obiektów archeologicznych
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Ryc. 2. Przeczyce, stan. 7. Obiekt 56 – studnia

Ryc. 3. Przeczyce, stan. 7. Obiekt 56 – odsłonięta cembrowina studni

85

86

ANNA NIERYCHLEWSKA, JERZY SIKORA

Ryc. 4. Przeczyce, stan. 7. Obiekt 21B – przekrój. Obiekt zawierający odpady
i półprodukty związane z hutnictwem ołowiu

Ryc. 5. Przeczyce, stan. 7. Obiekt 36 – przekrój. Obiekt zawierający odpady
i półprodukty związane z hutnictwem ołowiu
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Ryc. 6. Przeczyce, stan. 7. Wybór ceramiki naczyniowej typu A: 1) w-wa kult., ha I,
ar 53; 2) obiekt 46, ha II, IV, ary 94, 4; 3–4) w-wa kult., ha II, IV, ary 94–95, 4–5
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Ryc. 7. Przeczyce, stan. 7. Wybór ceramiki naczyniowej typu B: 1) w-wa kult., ha II,
ar 75; 2) obiekt 36, ha II,ar 72; 3) obiekt 47, ha IV, ar 3
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Ryc. 8. Przeczyce, stan. 7. Wybór ceramiki naczyniowej typu B, C, D: typ B: 1) w-wa
kult., ha II, IV, ary 94–95, 4–5; typ C: 2) w-wa kult., ha II, IV, ary 94, 4; 3) w-wa kult.,
ha II, ar 73; typ D: 4) w-wa kult., ha I, ary 44, 45, 54, 55. Zabytki inne: 5–6) odważniki
ołowiane (?)

KATARZYNA SOBOTA-LIWOCH, DAWID SYCH

Wczesnośredniowieczne hutnictwo
ołowiu i srebra w kontekście stanowiska
nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu

Badania archeologiczne na stanowisku nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu do
chwili obecnej były prowadzone podczas pięciu sezonów badawczych.
W 1986 roku prace realizowała Teresa Kosmala, w latach 2009–2010 kierownikiem badań był dr Dariusz Rozmus, natomiast w sezonie badawczym
2011 prace prowadziła Katarzyna Sobota-Liwoch.1
W 1992 r. w trakcie realizacji projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP)
na stanowisku tym stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego. Dokładniej rzecz ujmując, na karcie ewidencji
stanowiska archeologicznego AZP znalazły się następujące założenia wraz
z datowaniem: gródek średniowieczny (XIV–XVI w.), osada wczesnośredniowieczna (XI–XII w.) oraz osada średniowieczna datowana na XIII/XIV–XVI
wiek (Kosmala 1992).
Prace archeologiczne na gródku stożkowatym prowadzono w latach
1986 i 2011, zaś na tzw. wczesnośredniowiecznej osadzie hutniczej
w latach 2009–2011. Już w trakcie pierwszego sezonu badań okazało
się, że w pobliżu gródka znajdowała się najprawdopodobniej osada o cha1Z

uwagi na fakt, że autorzy tekstu kierowali badaniami archeologicznymi (Katarzyna Sobota-Liwoch) bądź też brali w nich udział (Dawid Sych), na tzw. wczesnośredniowiecznej osadzie hutniczej na stanowisku nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu w roku 2011 (w 2010 roku Katarzyna Sobota-Liwoch
brała w nich udział bez pełnienia funkcji kierowniczej), szczególny nacisk w niniejszym artykule,
jeżeli chodzi o interpretację wyników badań, został położony na wyniki sezonu badawczego zrealizowanego w 2011 r.
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rakterze produkcyjnym (tzw. wczesnośredniowieczna osada hutnicza),
wstępnie datowana na co najmniej XII wiek, a być może i na wiek XI.
Podczas trzech następujących kolejno po sobie sezonów badawczych
odnajdowano duże ilości ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym i tej
zdobionej oliwkowo-zielonym szkliwieniem (najwcześniejsze przykłady
z całego obszaru Polski), a także wiele interesujących zabytków wydzielonych, takich jak m.in.: wczesnośredniowieczne odważniki/ciężarki ołowiane (zdj. 1), narzędzia żelazne, fragmenty biżuterii (w tym fragment
lunuli, tj. zawieszki półksiężycowatej), tzw. placki srebra (zdj. 2) i wytopki ołowiane. Ponadto na stanowisku zlokalizowano kilkanaście obiektów
interpretowanych jako relikty pieców hutniczych, służących do wytopu
ołowiu i srebra2. W obrębie każdego z nich stwierdzano liczne fragmenty
a także nienaruszone okazy dysz (zdj. 3), wykorzystywanych w procesie sztucznego nawiewu. Nad niektórymi piecami zapewne wznosiły się
zadaszone konstrukcje, o czym świadczą pozostałości regularnych dołów
posłupowych3.
Odsłonięto także znaczne partie bruku uformowanego z płaskich
kamieni. Podczas badań odkryto również zabytki datowane na epokę
kamienia, w tym również narzędzia krzemienne, noszące ślady użytkowania przez człowieka. Istnieją dwie hipotezy na temat obecności tych
zabytków w okolicach i wewnątrz pieców. Według pierwszej z nich mogły
one znaleźć się tam przypadkiem i są niezwiązane ze stanowiskiem wczesnośredniowiecznym. Niewykluczone jednak, że są to przedmioty datowane albo na epokę kamienia, albo na okres wczesnego średniowiecza,
które wykorzystywane były w trakcie procesu wytopu ołowiu i srebra, na
przykład do krzesania ognia. Nie powinno się także negować możliwości
ich ewentualnej symboliczno-magicznej funkcji.
Osada produkcyjna w Sosnowcu-Zagórzu jest kolejną osadą należącą do
zasygnalizowanego w latach 90. XX wieku wczesnopolskiego (wczesnośredniowiecznego) zagłębia hutnictwa srebra i ołowiu. W obrębie tegoż
zagłębia rozpoznano dotychczas liczne osady związane z produkcją ołowiu.
2 Więcej

na temat układu i prawdopodobnej funkcji zabytków: Rozmus 2010b.

3 Na temat interpretacji bruków kamiennych wysunięto dwie wstępne hipotezy. Według pierw-

szej, autorstwa dr. Dariusza Rozmusa, odkryte pozostałości bruków kamiennych mogły stanowić
niegdyś część utwardzonej drogi czy ścieżki, która docelowo miałaby czynić bardziej wygodnym
proces wytopu ołowiu i srebra na stanowisku (używana np. do celów transportu surowca). Z kolei
zdaniem Katarzyny Soboty-Liwoch bruki te, ze względu na swój układ oraz znajdujące się pod nimi
doły posłupowe, mogły służyć jako posadzki/podłogi w małych założeniach typu gospodarczego,
które zgodnie z pełnioną funkcją musiały być zadaszone.
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Należą do nich m.in. stanowiska archeologiczne w: Dąbrowie Górniczej-Łośniu, Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach, Przeczycach, Siewierzu
i najnowsze w Sosnowcu-Zagórzu, które być może okaże się najstarszym
z wymienionych.
Do chwili obecnej przebadano około 10 arów stanowiska. Liczne wykopy sondażowe, które zostały założone w najbliższej okolicy4, potwierdzają
kontynuację stanowiska w kierunkach zachodnim, wschodnim i południowo-zachodnim. Niestety z uwagi na fakt, że na wschód od przebadanego terenu znajdują się prywatne działki, badania pozostają okresowo
wstrzymane. Teren sąsiadujący bezpośrednio ze stanowiskiem powinien
zostać objęty baczną uwagą i bezwzględnym nadzorem archeologicznym,
w szczególności ze względu na to, że wyniki badań przeprowadzonych
w 2011 r. wskazują, iż odkryte bruki kamienne mają swoją kontynuację
w kierunku wschodnim (teren prywatny).
Znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. gródek stożkowaty jest
z kolei zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod numerem A-1338/ 86.
Znajduje się on nieopodal kościoła p.w. św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu.
Zlokalizowany jest w odległości około 140 m na północ od wspomnianego
kościoła (Pierzak 2008).
W 1986 r., kiedy to po raz pierwszy zainteresowano się zagadkowym
wzniesieniem, z inicjatywy i ze środków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Archeologicznych w Katowicach przeprowadzono tutaj badania
sondażowe. Wytyczono wykop sondażowy o długości 20 m i szerokości
2 m, biegnący wzdłuż osi północny wschód-południowy zachód. Eksploracji poddano 3 odcinki o długości 4 m każdy: na plateau gródka, na stromej
pochyłości stożka od strony północno-wschodniej oraz w fosie. Z ramienia
Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach
badania prowadziła T. Kosmala.
Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie badań nie
dokopano się do calca wykopu zlokalizowanego w fosie. Autorka badań
uznała jednak, biorąc pod uwagę charakter wypełniska, jak i stosunki
wodne panujące na tym terenie, iż była to fosa mokra. W wyniku prac
badawczych w dwóch pozostałych wykopach stwierdzono, że ziemię
pochodzącą z fosy wykorzystano do podwyższenia stożka. Nie odkry2010 roku dr Dariusz Rozmus rozplanował wykopy sondażowe o wymiarach 1m x 1m
w kierunku zachodnim od badanego terenu, z kolei w 2011 roku Katarzyna Sobota-Liwoch założyła
wykopy sondażowe w kierunku północnym.
4W
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to natomiast śladów starszego osadnictwa. Na poziomie pierwotnej
próchnicy znaleziono ceramikę, którą należy wiązać z okresem budowy
gródka. W wykopie zlokalizowanym na wierzchołku stożka odkryto warstwę kulturową o miąższości 10 cm zawierającą polepę, węgle drzewne
i ceramikę. W południowo-zachodniej partii wykopu stwierdzono obecność dobrze zachowanego pala drewnianego (sosna) wbitego w warstwę
nasypową gródka i obudowanego kamieniami wapiennymi. Konstrukcję
wapienną tworzyły warstwy nieobrobionych kamieni spojonych żółto-zieloną gliną i warstwy podsypki złożonej z piasku, wapna, polepy
i fragmentów cegieł. Liczne ślady chaotycznie rozrzuconych belek sugerowały prowadzącej badania istnienie drewnianej wieży obserwacyjnej.
Odkryto tu także nieliczne fragmenty przedmiotów żelaznych, takich
jak gwoździe czy tulejka grotu strzały oraz ceramikę. Autorka badań
datowała obiekt na XIV (może przełom XIII i XIV wieku) i XV wiek:
„[…] Reasumując, niewielki zakres prac nie pozwolił na ustalenie, czy
była to wieża strażnicza na kopcu, jak sugerowała T. Kosmala, czy też
była tu niegdyś wieża mieszkalno-obronna. Biorąc pod uwagę obronny
charakter obiektu, jego niedostępność ze względu na tereny podmokłe,
jak i mokrą fosę, jest mało prawdopodobne, aby zlokalizowana była tu
wieża obserwacyjna, a nie obiekt mieszkalno-obronny. Gródek wymaga
dalszych badań […]” (Pierzak 2008, s. 23 n.).
W 2011 roku obiekt został przebadany po raz drugi. Prace realizowane były
w ramach planowanych badań archeologicznych, dzięki pozwoleniu wydanemu przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Powtórne przebadanie obiektu było konieczne ze względu na fakt, że rezultaty uzyskane w trakcie badań przeprowadzonych w roku 1986 nie pozwoliły
na jednoznaczne określenie jego funkcji i dokładnej chronologii.
Prace archeologiczne prowadzone na stanowisku w 2011 roku, podobnie jak badania z roku 1986, miały charakter sondażowy. Ponownie przebadano wycinek gródka, tym razem jednak wykop ulokowano w innym
miejscu, a dokładniej od strony północno-zachodniej założenia. Miał on
22,75 m długości oraz 2 m szerokości i podzielony był na sześć odcinków o długości 3 m, jeden 2-metrowy i jeden o wymiarach 2,75 m x 2 m.
Trafna lokalizacja wykopu z 2011 roku umożliwiła pozyskanie znacznie
większej ilości jednoznacznych informacji na temat funkcji i chronologii
gródka stożkowatego.
Do najważniejszych wniosków, które sformułowane zostały na podstawie
badań przeprowadzonych na opisywanym stanowisku, należy zaliczyć przede

Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra

95

wszystkim stwierdzenie istnienia następujących warstw kulturowych: nowożytnej, związanej z działalnością rodziny Mieroszewskich, XV-wiecznej, XIV-wiecznej oraz wczesnośredniowiecznej (XI–XII w.). Wszystkie z wymienionych są oczywiście udokumentowane reprezentatywnym materiałem
ceramicznym. Należy wspomnieć także o innych etapach zauważalnych
w miarę pogłębiania wykopu, świadczących m.in. o wielokrotnym zmienianiu
wielkości i kształtu gródka. Szczególnie dobrze widoczne są warstwy, które
potwierdzają każdy z wymienionych powyżej okresów. Zauważalne są także
te, które świadczą o procesie wybierania surowca ziemnego z fosy celem
zmiany jej szerokości, kształtu i głębokości oraz podsypywaniu i umacnianiu
istniejących na gródku założeń.
Istotnym problemem, z uwagi na znajdującą się nieopodal tzw. wczesnośredniowieczną osadę hutniczą, była próba uzyskania odpowiedzi na
pytanie, czy gródek istniał w tym samym czasie co osada, czy też był
założeniem całkowicie z nią niezwiązanym i funkcjonował długo po tym,
gdy przestała ona pełnić rolę produkcyjno-wytwórczą. Na obecną chwilę
nie sposób postawić jednoznaczną tezę, aczkolwiek obecność bogatej
w zabytki wczesnośredniowieczne (m.in. ceramika wczesnośredniowieczna, fragmenty dysz, żużle żelazne) warstwy kulturowej o dużej
miąższości (średnio 40 cm) pozwala stwierdzić, że to raczej teren, na
którym znajduje się współcześnie gródek stożkowaty, służył tzw. wczesnośredniowiecznej osadzie hutniczej, a nie odwrotnie – osada pierwotnie rozciągała się na teren, na którym obecnie znajduje się gródek,
a dopiero później uformowano nasyp w postaci gródka. Zdaniem autorów tekstu gródek stożkowaty jest założeniem późniejszym niż osada,
a pozyskane w trakcie badań dane pozwalają odrzucić hipotezę, jakoby
w czasach XI/XII wieku obiekt pełnił rolę obronną (nadzorującą) dla istniejącej nieopodal hutniczej osady. Tym samym hipoteza o istnieniu w XI
i XII w. na szczycie wzniesienia domniemanej wieży obronnej, według
autorów tekstu, nie znajduje potwierdzenia. Niemniej warto zaznaczyć,
że z innych terenów Europy znane są osady produkcyjno-wytwórcze,
w pobliżu których budowano także obiekty obronne (Romiński 1984).
W 2011 roku przebadano ponad 3 ary powierzchni terenu stanowiska5.
Poza prawdopodobnym określeniem zasięgu stanowiska w kierunku północnym udało się zlokalizować pozostałości dwóch pieców, służących do
5 Badania

prowadzone były w terminie 04.07.2011–29.07.2011, a sfinansowane zostały dzięki uprzejmości Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Pawła Duszy ze środków Urzędu Miasta
w Sosnowcu.
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wytopu ołowiu i srebra (w tym jeden, największy, o wymiarach: 2,80 m
x 1,40 m), jedno piecowisko oraz połacie bruku kamiennego, który
w odróżnieniu od lat poprzednich, po uprzednim ścisłym udokumentowaniu, rozebrano, dzięki czemu stwierdzono pod nim obecność dołów
posłupowych. Tym samym bardziej prawdopodobna okazała się hipoteza,
że bruk ten, mimo iż mocno zniszczony i rozwleczony, służył raczej jako
podłoga dla znajdujących się tu obiektów gospodarczych, a nie jako droga
współczesna osadzie, zasugerowana w latach poprzednich. W trakcie
badań pozyskano wiele zabytków ruchomych – ok. 1000 fragmentów
wczesnośredniowiecznej ceramiki, kilkanaście przedmiotów żelaznych
(noże, gwoździe), ołowiany odważnik/ciężarek o do tej pory niespotykanym kształcie i formie oraz kilkanaście sztuk ceramicznych dysz wykorzystywanych w procesie sztucznego nawiewu. Odkryto także pierwsze
na tym stanowisku srebrne wytopki. Wszystkie z wymienionych zabytków po wydobyciu z ziemi zostały przekazane do Działu Archeologii
Muzeum w Sosnowcu, gdzie poddano je zabiegom konserwacji, opracowaniu i dokumentacji, a docelowo będą prezentowane w ramach ekspozycji czasowych związanych tematycznie z dziejami miasta.
Reasumując, stanowisko nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu jest stanowiskiem
wyróżniającym się spośród stanowisk tego typu stwierdzonych na cały
obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Kolejne sezony badawcze z całą pewnością wniosą wiele nowych faktów, które wymagały będą dalszej naukowej interpretacji. Ponadto można liczyć na to, że w najbliższym czasie
uda się odkryć kolejną tego typu osadę produkcyjną. W trakcie badań
prowadzonych w sierpniu 2012 na terenie sosnowieckiego Parku Sieleckiego odkryto fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym
i tej z zielono-oliwkową polewą. Były to pierwsze badania realizowane
na tym stanowisku z ramienia Działu Archeologii Muzeum w Sosnowcu.

97

Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra

Ryc. 1. Przykład odważnika
– ciężarka ołowianego.
Tzw. wczesnośredniowieczna osada
hutnicza, stan. nr 5, SosnowiecZagórze 2011, fot. T. Szemalikowski

Ryc. 2. Przykład tzw.
wytopka srebrnego. Tzw.
wczesnośredniowieczna
osada hutnicza, stan. nr 5,
Sosnowiec-Zagórze 2011,
fot. T. Szemalikowski

Ryc. 3. Przykład dyszy. Tzw. wczesnośredniowieczna osada hutnicza, stan.
nr 5, Sosnowiec-Zagórze 2011, fot. T. Szemalikowski
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Osada wczesnośredniowieczna
w Siewierzu
Stanowisko nr 2 w Siewierzu po raz pierwszy penetrowane było
w trakcie badań powierzchniowych w 1963 roku pod kierownictwem
W. Błaszczyka, prowadzącego prace wykopaliskowe na siewierskim zamku (Błaszczyk 1964). W toku tych prac pozyskano wczesnośredniowieczny materiał zabytkowy, starszy niż materiał pozyskany w trakcie badań
zamku, co mogło sugerować, że teren Kuźnicy Świętojańskiej był pierwotnym miejscem lokalizacji osady z targiem i komorą celną. Badania na
terenie zamku prowadzone były niedługo później przez T. Dębowskiego
(Dębowski 1975). Prace wykopaliskowe na terenie bezpośrednio przylegającym do romańskiego kościoła (wzmiankowanego w latach 1138–1144)
prowadził następnie J. Pierzak w 1988 roku (Pierzak 1988). Ich rezultatem
była kolejna porcja materiału o wczesnośredniowiecznej metryce, datowana głównie na XI–XII wiek. Kolejne badania powierzchniowe stanowiska przeprowadzono w 1989 roku w związku z akcją Archeologicznego
Zdjęcia Polski (J. Gołubkow) – potwierdziły one wczesnośredniowieczną
chronologię stanowiska. Podobny był rezultat prac powierzchniowo-sondażowych w roku 2006, dodatkowo pozyskano materiał datowany na XIX
wiek (D. Abłamowicz). Prowadzone poszukiwania doprowadziły do wniosku, że zlokalizowana w pasie przyszłej inwestycji osada narażona jest na
zniszczenie. W 2009 r. w trakcie prac budowlanych związanych z budową
obwodnicy dla miasta Siewierza odsłonięto pozostałości osady wczesnośredniowiecznej. Tym samym podjęto decyzję o wstrzymaniu prac ziemnych i rozpoczęciu interwencyjnych badań archeologicznych. Prace te
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przeprowadziło w 4 zleceniach konsorcjum Narnia–Arche (w pierwszym
uczestniczyła firma Archgeo). Wykopaliska prowadzono od czerwca do
września 2009 na obszarze 57 arów (ryc. 1). Ich rezultatem jest odkrycie
263 obiektów archeologicznych. Łącznie pozyskano materiał ceramiczny
w ilości 12761 fragmentów, a także liczne zabytki metalowe, kamienne
oraz bogaty materiał kostny.
Stanowisko zlokalizowane jest w górnym biegu Czarnej Przemszy,
w obrębie krawędzi doliny tej rzeki, na wzniesieniu otoczonym podmokłymi łąkami (ryc. 2). Lokalizacja taka podnosi naturalne warunki obronne.
Pokrywę glebową stanowią mało urodzajne gleby bielicowe. Miejscowo
w postaci soczew i płatów występują rudy żelaza, a gniazdowo można
spotkać rudy cynku, ołowiu i srebra. Obecnie naturalne środowisko uległo deformacji. Możemy przypuszczać, że w przeszłości przyległy teren
porastały lasy sosnowo-dębowe i sosnowo-świerkowe. Stanowisko zajmuje południowo-wschodni stok niewielkiego cypla terenowego o wysokości
około 300 m n.p.m.
Obiekty archeologiczne występowały we wszystkich częściach wykopu, z porównywalną częstotliwością (ryc. 3). Na podstawie ich rozplanowania stwierdzić możemy, że centrum osady znajdowało się w obecnie
niedostępnej do badań części, tj. na terenie obecnego cmentarza. Pracami objęto 57 arów, na których zarejestrowano 263 obiekty wziemne.
Ślady ludzkiej aktywności rozbić można na 5 faz: epoka kamienia (reprezentowana przez pojedynczy wiór krzemienny pochodzący z wypełniska obiektu 73), okres rozwoju kultury łużyckiej (zabytki z wypełniska
obiektu nr 226, kultura przeworska (obiekt 112), okres wczesnego średniowiecza i nowożytność.
Pośród obiektów ziemnych związanych z osadnictwem wczesnośredniowiecznym dominują trudne do interpretacji jamy. Ich rozmiary wahają się
w granicach 100–300 cm, a głębokość nie przekracza 0,5 m. Posiadają zarys
nieregularny, owalny, gruszkowaty, kolisty i zbliżony do prostokąta. Część
z nich określono jako dołki posłupowe. Jako budynki mieszkalne określono
obiekty 53, 167,191 i 193/227 (ryc. 4–6). Wystąpił w nich bardzo liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki i przedmiotów metalowych.
Obiekty 53 i być może 191 stanowią pozostałości budynków o konstrukcji
słupowej; pozostałe wzniesione zostały w technice zrębowej.
Zakres przeprowadzonych badań nie uprawnia do formułowania daleko idących wniosków na temat rozplanowania osady. Ma na to wpływ
usytuowanie wykopów archeologicznych – bardzo wąskich i rozmiesz-
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czonych pierścieniowato w stosunku do domniemanego centrum osady. Jakkolwiek nasycenie wykopów archeologicznych obiektami wydaje
się równomierne, to obiekty z największą ilością zabytków ruchomych
znajdowały się w zachodniej partii stanowiska. Strefa ta położona jest
najbliżej kościoła romańskiego. Można zatem jedynie przypuszczać, że
budynki mieszkalne koncentrowały się w centrum osady, którą wyznaczał wspomniany kościół.
Najliczniejszą grupą zabytków pozyskanych z badań i związanych z osadą
wczesnośredniowieczną jest 12 480 fragmentów ceramiki (ryc. 7). Pierwotna
barwa ceramiki jest dość jednolita i stanowi różne odcienie koloru brązowego.
Znaczna część materiału ceramicznego posiadała polewę, która najczęściej
występowała na zewnętrznej stronie naczynia. Do jej wyrobu wykorzystano
pozostałości procesów wytopu ołowiu. Kolory stosowanych polew to: oliwkowozielona, ceglasta i brunatna. Występowanie polew na powierzchniach
ceramiki wczesnośredniowiecznej interpretowano do niedawna jako przejaw
zewnętrznych wpływów kulturowych, ceramikę polewaną interpretowano
często jako import (por. np. przegląd koncepcji w: Kaczmarek 1997). W ostatnich latach jednakże wyraźnie wzrasta ilość stanowisk o takiej chronologii,
na których procent ceramiki polewanej jest znaczny. Dotyczy to szczególnie
stanowisk położonych na pograniczu Śląska i Małopolski, takich jak na przykład Dąbrowa Górnicza-Łosień, stan. 2 i 8, czy ostatnio Sosnowiec-Zagórze.
Względnie liczne fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki polewanej
pochodzą z badań Chełma. Fragmenty takie znane są również ze Strzemieszyc Wielkich, Tucznawy-Przymiarek 21 czy Bytomia (por. Bohr, Dobrakowska, Dobrakowski 2010).
Domieszką schudzającą był w większości wypadków piasek rzeczny.
Grubość ścianek naczyń zawierała się w przedziale 0,8–1,5 cm. Zdecydowana większość naczyń formowana była na kole garncarskim, gdzie
taśmy gliny łączono na zakładkę lub na styk i poddawano obtaczaniu
na kole. Toczenie z jednego kawałka gliny ograniczało się do małych
form, takich jak pokrywki. Zdobnictwo wystąpiło na około 30% naczyń.
Dominującą techniką zdobniczą jest technika rycia, a głównym motywem zdobniczym poziome lub faliste linie ryte, zarówno pojedyncze,
jak i wielokrotne. Ornamentowane są przede wszystkim zewnętrzne
powierzchnie naczyń, najczęściej w strefie załomu brzuśca, barku i szyjki (ryc. 8). Najczęstszą formą występującą na stanowisku 2 w Siewierzu
były różnej wielkości garnki. Poza wielkością różniły się one od siebie
stopniem wychylenia wylewu, wysokością położenia barku i stopniem
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wydęcia brzuśca. Inną, o wiele rzadziej reprezentowaną formą, były
naczynia pucharowate i misy.
Właśnie cechy stylistyczno-technologiczne ceramiki określają wczesnośredniowieczny horyzont tego stanowiska. Wspomniane własciwości wskazują głównie na XII w. i pierwszą poł. XIII w.
Odkryte w trakcie badań przedmioty metalowe to żelazne gwoździe,
sztabki gwoździowate, żelazne noże, fragment wędzidła i sprzączki. Wśród
wyrobów z metali nieżelaznych znaleziono 3 kabłączki skroniowe (ryc. 9)
wykonane z drutu brązowego. Bardzo ciekawą grupę znalezisk tworzą ołowiane odważniki (ryc. 10). Obok form stożkowatych z otworkiem występują egzemplarze pierścieniowate. Najciekawszy egzemplarz stanowi
forma cylindryczna. Na jednej ze ścianek posiadał on niewielkie koliste
zagłębienia, określające prawdopodobnie wagę odważnika.
Zupełnie wyjątkowym znaleziskiem są 4 sztaby surowca ołowianego
(ryc. 11). Trzy z nich znajdowały się w obiekcie 191, jedna w obiekcie 167
– ta ostatnia zaopatrzona w znak będący zapewne gmerkiem rzemieślniczym. Mają one długość około 25 cm, szerokość około 10 cm, a wysokość
3–4 cm. Posiadają prostokątny kształt i trapezowaty przekrój. Ich waga
waha się w granicach 6,8–7 kg. Widoczny jest warstwowy układ metalu
w sztabach. Na każdą z nich składa się od 4 do 5 warstw, które uległy
okrzepnięciu, zanim dolana została następna warstwa.
Z produkcją metalurgiczną związana jest również obecność w niektórych obiektach oczyszczonego amorficznego surowca ołowianego w postaci zdeformowanych blach (ryc. 12). W trakcie badań odkryto również kilka
fragmentów brykietów półproduktów ołowianych w postaci silnie związanego tlenku ołowiu (odkryte np. w obiekcie 167 – ryc. 13).
Z całą pewnością można więc stwierdzić, że ludność zamieszkująca
wczesnośredniowieczną osadę w Kuźnicy Świętojańskiej zajmowała
się wytopem ołowiu. Na terenie objętym badaniami nie udało się co
prawda odkryć reliktów pieców do wytopu ołowiu, jednakże znalezione
pakiety tlenków oraz wzmiankowane sztaby bardzo mocno sugerują, że
tego typu obiekty muszą znajdować się gdzieś w pobliżu, poza wykopami badawczymi. Zapotrzebowanie na wodę w produkcji metalurgicznej sugeruje, że obiekty tego typu mogą znajdować się w strefie bliższej ciekowi wodnemu. Paliwem używanym przy wytopie ołowiu było
zapewne drewno sosnowe – najczęściej spotykane w okolicy (60% węgli
drzewnych pozyskanych z próbek z osady pochodzi właśnie z drewna
sosnowego).
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Trzeba zaznaczyć, że szczególnie w ostatnim czasie wzrasta liczba
stanowisk z zarejestrowanymi reliktami tego typu obiektów na terenie
pogranicza śląsko-małopolskiego – Dąbrowa Górnicza-Łosień, Sosnowiec-Zagórze. Każde z tych stanowisk posiada analogiczną do Siewierza chronologię, zamykającą się głównie w okresie 2. poł. XI i XII w. Na każdym
z nich rejestruje się także serie ceramiki polewanej o bardzo podobnych
do siewierskiej cechach technologicznych. Obecność tego rodzaju ceramiki, a szczególnie jej bardzo duża frekwencja w materiale pozyskanym
w trakcie badań w Siewierzu, każe bardzo poważnie rozpatrywać możliwość jej miejscowej produkcji. Powstaje pytanie, czy to właśnie Siewierz
nie był centrum produkcyjnym tego rodzaju ceramiki.
Piece do wytopu ołowiu znane są z innych wczesnośredniowiecznych
stanowisk na terenie Polski, takich jak chociażby Bytom czy Dziekanowice. Ołów był w okresie wczesnego średniowiecza wykorzystywany
w wielu dziedzinach wytwórczości, zaś główne zastosowanie znajdował
w budownictwie (por. Dzieduszycki 1980). Ślady działalności górniczo-hutniczej dostrzegalne są także na innych stanowiskach w rejonie Siewierza 2, gdzie obok żużli rejestrowane są pokopalniane wyrobiska, tzw.
warpie (np. stanowiska Siewierz 12 i 22).
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Ryc. 1. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Widok SW części stanowiska.
W tle sylwetka kościoła romańskiego

Ryc. 2. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Lokalizacja stanowiska
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Ryc. 3. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Rzut poziomy i profil obiektu 53

Ryc. 4. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Rzut poziomy i profil obiektu 167

106

MARIUSZ DOBRAKOWSKI, TERESA DOBRAKOWSKA

Ryc. 5. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Rzut poziomy i profil obiektu 191
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Ryc. 6. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Przykłady
wczesnośredniowiecznych naczyń odkrytych w trakcie badań
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Ryc. 7. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Przykłady wątków
ornamentacyjnych, występujących na ceramice wczesnośredniowiecznej
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Ryc. 8. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Ozdoby oraz elementy stroju
odkryte w trakcie badań
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Ryc. 9. Siewierz 2 (Kuźnica
Świętojańska), gm. loco.
Ołowiane odważniki oraz bogato
ornamentowany przęślik
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Ryc. 10. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Dwie ołowiane sztaby
z wypełniska obiektu 191
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Ryc. 11. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Amorficzne fragmenty surowca
ołowianego z wypełniska obiektu 167

Ryc. 12. Siewierz 2 (Kuźnica Świętojańska), gm. loco. Pakiet tlenków ołowiu
z wypełniska obiektu 167

Część III

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE
HUTNICTWO W ŚWIETLE BADAŃ
ARCHEOLOGICZNYCH
I METALOZNAWCZYCH

DARIUSZ ROZMUS

Elementy infrastruktury hutniczej
na wczesnośredniowiecznych
stanowiskach do wytopu srebra i ołowiu
na pograniczu obecnego Śląska
i Małopolski na przykładzie Dąbrowy
Górniczej-Łośnia i Sosnowca-Zagórza

Ostatnie dwadzieścia lat zaowocowało odkryciami wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych związanych z początkami hutnictwa srebra i ołowiu na ziemiach polskich. Chronologia badanych stanowisk
archeologicznych waha się pomiędzy drugą połową XI w. a przełomem XII/
XIII w. Z obszarów badawczych innego typu niźli archeologia pojawiają się
datowania dużo wcześniejsze. Wskazują one na początek wytopu ołowiu,
a co za tym idzie, i srebra, już w IX wieku1.
Z interesującego nas obszaru bardzo wczesne datowanie (IX–poł. X w.)
ma znalezione na wczesnośredniowiecznym grodzie na Górze Zamkowej
w Będzinie ołowiane okucie końcówki pasa z ornamentem roślinnym
oraz srebrna zausznica w typie wielkomorawskim (Rogaczewska 2000,
s. 20, fot. c, d, e). Nie brakuje również innych zabytków wskazujących na
wczesne osadnictwo na tym terenie. W tym miejscu podamy tylko dwa
przykłady. W 1949 r. za cmentarzem w Grodźcu podczas budowy drogi
z Grodźca do Boleradza znaleziono pochodzący z X wieku miecz (typ X
według klasyfikacji norweskiego naukowca J. Petersena) (Rogaczewska
1 Por.

tekst Leszka Chrósta w niniejszym tomie.
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2005, s. 105). Kolejny zabytek o charakterze militarnym pochodzi z Krzykawki. Jest to topór bojowy datowany na VIII-X wiek (Ginalski, Kotowicz
2004, s. 196).
Pierwszy piec do wytopu ołowiu został odkryty w Dąbrowie Górniczej-Łośniu w 1999 r. W chwili obecnej (2012) możemy mówić o odkryciu
wczesnośredniowiecznego zagłębia hutnictwa srebra i ołowiu na terenach
położonych geograficznie w dorzeczu Przemszy i Brynicy (ryc. 1) (Rozmus 2004, s. 301–305, Rozmus 2012, s. 9–21). Rozciąga się ono generalnie na obszarze od Olkusza na wschodzie po Bytom, Tarnowskie Góry
na zachodzie. Od północy obszar ten jest ograniczony przez Siewierz
i Przeczyce, natomiast na południu sięga Trzebini, Chrzanowa i Jaworzna.
Wyniki tych badań są bardzo inspirujące i otwierają nowe pola do badań
i interpretacji historycznych (Buko 2011, s. 339 n.).
Stanowiska i znaleziska datowane na okres wczesnego średniowiecza,
na których stwierdzono ślady wytopu ołowiu lub tylko znaleziono zabytki
i wytopki ołowiane, znajdują się na obszarach wychodni dolomitów kruszconośnych zawierających rudy srebra i ołowiu (ryc. 2). Podstawową rudę
ołowiu tworzą związki chemiczne – galenity, nazywane potocznie galeną
(znana jest też nazwa błyszcz ołowiu). Są to siarczki ołowiu (PbS). Niewielkie znaczenie mają też inne związki będące produktami wietrzenia
i innych reakcji chemicznych, którym podlega w przyrodzie galena. Są
to ruda węglanowa – cerusyt (PbCO3) oraz siarczan ołowiu – anglezyt
(PbSO4). Jak pisał przed laty Tadeusz Dziekoński możemy przyjąć, że
dawne hutnictwo ołowiu oparte było przede wszystkim na przeróbce galeny (Dziekoński 1963, s. 271). Rudom ołowiu jako domieszka towarzyszy
kolejny, niezwykle pożądany na przestrzeni dziejów komponent – srebro.
Przedstawione powyżej na mapie zestawienie stanowisk archeologicznych należy uzupełnić schematem występowania dolomitów kruszconośnych, ponieważ tylko dzięki łatwo dostępnym w okresie wczesnośredniowiecznym wychodniom rud ołowiu możliwe było zorganizowanie
górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu (ryc. 2).
Powstawanie miast w średniowieczu to skomplikowany proces, nad którego przebiegiem trwają intensywne studia (Urbańczyk 2010, s. 131–143).
Podobnie można zastawiać się nad powstawaniem osad wiejskich, których
najmniej rozpoznanym wariantem są osady produkcyjne2. Jak zauważył
2 Trudno nawet w sposób w pełni zadowalający sformułować definicję wskaźników ilościowych
adekwatnych dla pojęcia miasta; samo odwołanie się do gęstej sieci zabudowy, liczby mieszkańców
czy też powierzchni takiego ośrodka to zbyt mało, aby odróżnić „miasto” od „nie-miasta”. Por.
Urbańczyk 2010, s. 134.
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J. Piekalski: „Wielokrotnie ponawiane próby stworzenia uniwersalnej definicji miasta lub miasta średniowiecznego w Europie nie przyniosły dotąd
efektu akceptowalnego przez ogół badaczy” (Piekalski 1998, s. 349). Na
interesującym nas obszarze mamy natomiast kilka miast, których geneza jest niewątpliwie związana z górnictwem i hutnictwem. W naszym
konkretnym przypadku pojawia się natomiast zagadnienie odróżnienia
wczesnośredniowiecznej osady od wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej. Pojawia się kwestia jasnego zdefiniowania istoty pojęcia osady
produkcyjnej jako różnej od osady, na której stwierdzono różnoraką działalność produkcyjną; nie była ona jednak osadą produkcyjną.
W tym artykule nie przedstawimy jasnej definicji odróżniającej osadę od
osady produkcyjnej, ale ukażemy pewne elementy infrastruktury hutniczej, które w skali, jaka wystąpiła na osadach produkcyjnych w Sosnowcu-Zagórzu oraz Dąbrowie Górniczej-Łośniu, nie mogą wystąpić na osadzie
będącej miejscem li tylko do zamieszkania i prowadzenia zwykłych zajęć
gospodarskich. Co więcej, pewne elementy, takie jak chociażby położone
blisko siebie piece hutnicze, po prostu uniemożliwiają zamieszkiwanie.
Piece hutnicze do wytopu ołowiu generują różne zanieczyszczenia, w tym
uciążliwy fetor uniemożliwiający życie w takiej osadzie. Osady takie po
powstaniu mogły tworzyć całe kompleksy przemysłowe. Dzięki obserwacjom etnograficznym wiemy o istnieniu właśnie takowych kompleksów
metalurgicznych (np. Lagos w Nigerii), których ludność, w tym kobiety
i dzieci, zajmowała się hutnictwem (Gula 1981, s. 351).
Piszący te słowa miał okazję prowadzić badania archeologiczne na
powierzchni ponad półhektarowej osady produkcyjnej kultury łużyckiej
z okresu halsztackiego w Bieżanowie (dzielnica Krakowa) na pograniczu
z Wieliczką. Odnaleziono dziesiątki palenisk, a wokół nich resztki lepionych ręcznie naczyń o na ogół dość zbliżonych wymiarach, tzw. „kieliszków” do warzenia soli. Była to typowa osada produkcyjna. Badacze tego
stanowiska nie odnaleźli na tym odcinku żadnych innych śladów działalności człowieka poza działalnością produkcyjną. Gdzieś natomiast ci ludzie
musieli przecież mieszkać. Mówimy w tym momencie o schyłku epoki
brązu i okresie halsztackim, a osady produkcyjne w postaci pracowni krzemieniarskich pojawiły się już w epoce kamienia. Charakter typowej osady
produkcyjnej posiadała osada kultury przeworskiej w Mysłowicach-Imielinie (Tomczak 1993). Z badań wynika, że część mieszkalna osady wyraźnie
odcinała się od części z jamami piecowymi do produkcji wapna (Kram,
Tomczak 1993, s. 293).
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Być może „typową” osadę produkcyjną z wczesnej epoki żelaza stanowi
związana z działalnością metalurgiczną, określana przez odkrywcę jako
plac roboczy, osada odkryta w Grzybinach. Znaleziono tam owalny plac
o powierzchni ok. 150 m2 z licznymi pozostałościami produkcji hutniczej
w postaci pieca, jam hutniczych oraz wyraźnego zadaszenia (Gajewski
1982, s. 147–155, ryc. 1). Plac otaczały przepołowione bale ustawione
zapewne w formie ław. W miejscu tym odnaleziono liczne formy odlewnicze, tygle, dysze i inne akcesoria hutnicze, a także półprodukty, gotowe
wytopki i ozdoby. Prawie wszystkie analizowane metalograficznie zabytki
wykonano z brązu cynowo-ołowiowego (Hensel 1982, s. 157). W artykule
omawiającym to stanowisko nie ma informacji o miejscach mieszkalnych
dla pracujących tam ludzi. Podobne znaleziska takie jak tygle, dysze i inne
można zlokalizować właśnie na hutniczych osadach z okresu wczesnego
średniowiecza.
W tym artykule przedstawiony zostanie wybór obiektów archeologicznych
związanych z hutnictwem. Będą to: 1) piece hutnicze; 2) bruki kamienne;
3) hałdy związków metali, w tym wypadku żużli; 4) szyb górniczy.
Podczas badań archeologicznych na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, Sosnowcu-Zagórzu i w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich odkryto różne formy obiektów hutniczych, które można
podzielić na kilka typów (Rozmus 2009a, s. 45–55). Pierwsza typologia
pieców została przestawiona w publikacji materiałów po konferencji
HOMO FABRICATOR. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej w 2007 r. Było to jeszcze przed badaniami w Sosnowcu-Zagórzu
(Rozmus 2009b, s. 70–79; Rozmus 2012b, s. 42–49). W chwili obecnej
można tę typologię poszerzyć i uzupełnić. Uzupełniono również wiedzę
na temat przebiegu procesów redukcji związków ołowiu związkami żelaza (Rozmus, Suliga 2012, s. 250–286).
Znaleziskom palenisk i pieców hutniczych towarzyszyły liczne znaleziska dysz do sztucznego nawiewu. Odkryto również łyżki odlewnicze oraz
fragmenty dysz (ryc. 34, 35). Podczas badań w rejonie pieców hutniczych
odkryto bardzo dużo stłuczki ceramicznej. Na początkowym etapie badań
sądzono, że materiał ceramiczny oraz liczne zabytki znalazły się w okolicy
i na dnie pieców, ponieważ przynajmniej niektóre z tych obiektów, np. ob.
1/2002, zostały osadzone w jamach po obiekcie mieszkalnym. Dzisiaj nie
można już tego być pewnym. Wszystkim obiektom hutniczym towarzyszą
ceramika i inne zabytki, w tym wyroby z ołowiu, a nawet (na stanowisku
Dąbrowa Górnicza-Łosień nr 2) z cyny. W wielu przypadkach nie można
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mówić o jakimkolwiek przemieszaniu materiału zabytkowego. Oznacza
to, że mamy tutaj do czynienia z celowym wkładaniem pod piec i w jego
ścianki różnych przedmiotów.
Ceramika, a w zasadzie stłuczka ceramiczna, mogła uszczelniać
i wypełniać gliniane ściany pieca. Przypuszcza się, że przepalone i silnie
rozdrobnione fragmenty naczyń ceramicznych wchodziły w skład masy
używanej do produkcji dysz, a także tygli (Prezbiter 1998 s. 69, 119).
Ubocznym skutkiem stosowania zdobienia naczyń za pomocą ołowiowej
polewy/glazury było pękanie wielu z nich. Stłuczki po prostu nie sprzątano
(ryc. 16, 17). Inne zabytki, w tym liczne krzemienie, które są w większości
naturalne, niepoddane obróbce ręką ludzką (poza oczywistą funkcją krzesania ognia) mogły, ale nie musiały, wiązać się ze sferą symboliki ognia.
Wyroby z innych metali takich jak cyna czy brąz mogą świadczyć o tym,
że doraźnie piec hutniczy mógł być wykorzystywany jako piec odlewniczy.
Funkcja pieca hutniczego mogła być zatem różnoraka, poza samym wytopem służyć on mógł jako piec odlewniczy.
Pozostałości pieców hutniczych mają bardzo zróżnicowaną formę
i odnajdywane są w różnych stanach zachowania. W sposób oczywisty
utrudnia to w wielu przypadkach pewną interpretację ich funkcji. Przedstawiony poniżej podział powstał w oparciu o różnice między obiektami
hutniczymi, zaobserwowanymi w trzech badanych przez piszącego te
słowa osadach produkcyjnych, które można wprost określić jako huty
(Dąbrowa Górnicza – Łosień st. 2 i 3 oraz Sosnowiec-Zagórze st. 5). Dalsze badania mogą ten podział rozszerzyć i uściślić.
Pierwszy typ reprezentują piece hutnicze posadowione w zagłębionych jamach (garach) o dnie wyłożonym kamieniami. Ścianki takiego pieca budowane były z gliny. Zapewniano w nich intensywny nawiew przy
pomocy dysz. Do tego typu na pewno można zaliczyć obiekty hutnicze
z Łośnia, takie jak 1/2002, 7/2003, 8/2003 oraz 17/2003. Są to duże konstrukcje, których pozostałości mogą zajmować powierzchnię nawet kilkunastu metrów kwadratowych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy
przyjąć, że były to obiekty wielokrotnego użytku.
Szczególnie przydatny dla stworzenia rekonstrukcji okazał się obiekt
1/2002, który pozostawiono z pełnym wsadem3. Piec został porzucony
w trakcie procesu hutniczego. Posiadał on ściany wylepione z gliny. Miał
kształt wydłużonego prostokąta (5 x 3 m) o zaokrąglonych narożnikach
3 Por.

opis pieca, który możemy w tej chwili po latach badań traktować jako wstępny, zamieszczony w publikacji: Bodnar, Rozmus 2004, s. 34 n. oraz fot. I-V.
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(ryc. 3). W części południowej towarzyszył mu bruk z kamieni wapiennych
oraz dobrze zachowany pas polepy glinianej. Od strony południowej, zachodniej i częściowo północnej był ograniczony glinianym wałem, przechodzącym
niżej w spąg pieca (ryc. 6). Niewątpliwie w partii naziemnej obiekt posiadał
gliniane ścianki. Jego dno było wyłożone gliną i kamieniami. Bardzo wyraźne
resztki kamiennej misy dna pieca wyróżniono również w zlokalizowanych
nieopodal ob. 1/2002 kolejnych piecach typu I, oznaczonych jako ob. 7/2003
oraz 8/2003. Ze względu na niedostępność spowodowaną betonowym murkiem ogrodzenia oraz drzewem obiekt 7/2003 został zbadany tylko częściowo. Obiekt 1/2002 był zagłębiony względem obecnego poziomu ziemi od 90
do 100 cm. Wypełnisko obiektu stanowiły warstwy żużla związków ołowiu
i żelaza (ryc. 4), popiołu, węgla drzewnego i polepy, w których znajdował
się materiał archeologiczny w postaci fragmentów ceramiki, liczne kawałki
dysz oraz przedmiotów wykonanych z żelaza, takich jak noże. Tylko w tym
obiekcie (1/2002) odnaleziono w sumie ponad 350 egzemplarzy całych dysz
i ich fragmentów. Piec hutniczy został przebadany poprzez cięcia profilowe
(ryc. 3, 4, 5, 6). Na schemacie widzimy ułożenie najważniejszych warstw
z wypełniska pieca, czyli warstwy związków ołowiu i redukcyjnej warstwy
związków żelaza (ryc. 5).
Wytop ołowiu pozostawił po sobie ślady w postaci resztek przepalonych ścian pieca, z których zachowały się części polepy, czasami
wyszklonej, z odciskami palców, żużla żelaznego i ołowianego oraz
popiołu i grudek wytopionego metalu. Na uwagę zasługuje fakt, że wsad
pieca, określany jako prażonka, głównie w formie tlenku ołowiu – PbO –
był obłożony, jak już wspomniano powyżej, fragmentami żużla żelaznego,
który w procesie wytopu pełnił rolę reduktora: odbierał tlen z tlenku
ołowiu (ryc. 4, 5, 6).
Jak pisze Tadeusz Dziekoński, żelazo dodawano podczas wytopu niezależnie od tego, czy ruda była prażona, czy też nie. Dodatek ten ułatwiał
i zwiększał uzysk ołowiu przy metodzie topienia redukcyjnego. Omawiając
tę metodę, T. Dziekoński powoływał się na informacje Georgiusa Agricoli
(Dziekoński 1963, s. 284). Rekonstrukcja pieca typu pierwszego znajduje
się w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej (por. ryc. 7).
Odnaleziony w Dąbrowie Górniczej-Łośniu piec hutniczy ewoluował
w kierunku konstrukcji znanych z rycin podanych w dziele Georgiusa
Agricoli (por. ryc. 8).
Przykładem pieca typu drugiego może być obiekt 31C/2004 – będący
najlepiej zachowanym niewielkim piecem szybowym. Posiadał on obu-
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dowę kamienną w postaci wieńca w górnej części (ryc. 9 i 10). Również obiekt 36/2004 posiadał ślady obudowy kamiennej, zawalonej do
środka obiektu. Resztki obstawy kamiennej odkryto również w piecach
z Sosnowca-Zagórza, np. w obiekcie 3/2010 (ryc. 11) oraz obiekcie
4/2010 (ryc. 13).
Wśród ceramiki pozyskanej z obiektu 31C (ponad 150 fragmentów),
głównie z pomiędzy kamieni i wypełniska, wyróżnia się fragment mocno
wyszklony (brązowy kolor) i zdeformowany w wyniku wysokiej temperatury. Ponadto z zawaliska pieca hutniczego pozyskano 3 placki związków ołowiu (PbO) i wytopek Pb, którego kształt wskazuje, że musiał
spływać po ściankach pieca. W obiekcie stwierdzono również obecność
grudek rudy żelaza oraz żużla żelaznego, a także liczne grudki polepy
i spalone kości.
Analogiczne do tego typu obiektów odkrycia można odnaleźć w miejscowości Riefenbach koło Bad Harzburg w górach Harzu (Klappauf 2000,
s. 22 n.), przy czym opisane tam zabytki zinterpretowano jako piece do
metalurgii miedzi. Piece o podobnej konstrukcji, w tym wypadku przeznaczone do wytopu ołowiu, znane są także ze stanowiska Jihlava-Staré
Hory badanego w latach 2002–2006. Szczególnie piec oznaczony jako 0913
(badania z 2006 r.) posiada dobrze zachowany wieniec kamiennej obstawy
(Hrubý 2011, s. 133, obr. 142). Piece ze stanowiska Jihlava-Staré Hory
są związane ewidentnie z technologią wytopu srebra i ołowiu; datuje się
je na wiek XIII. Część z nich spełniała funkcję prażalników galeny. Piece
z Łośnia i Zagórza są przynajmniej o jedno stulecie starsze.
Reasumując, piece hutnicze typu II to obiekty koliste lub owalne, niewielkie. Ich średnice nie przekraczają 1,5–1,7 m, a zagłębienia tego typu
obiektów nie przekraczają 60–80 cm, poczynając oczywiście od poziomu
wyróżnienia. W muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni znajdują się rekonstrukcje prostych pieców do wytopu ołowiu. Jedna z nich odpowiada
naszym zdaniem piecowi typu II (ryc. 12). Funkcjonowanie tego typu
obiektu oparte jednak na innych zasadach redukcji związków ołowiu, bo
na użyciu węgla jako reduktora, opisali T. Karwan i I. Suliga (Karwan,
Suliga 2002, s. 165–176).
Analogiczny do opisanych powyżej obiektów jest odkryty i badany
przez Jerzego Szydłowskiego w latach 60. ubiegłego wieku obiekt hutniczy w Bytomiu (Szydłowski 1966, s. 84). Jest to prosta konstrukcja, której najbardziej charakterystyczną cechą jest zachowany wieniec obstawy
kamiennej ścianek pieca (ryc. 15).
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Trzeci typ reprezentują zagłębione w ziemi jamy spełniające rolę niewielkich obiektów hutniczych. Przede wszystkim od pieców typu pierwszego
odróżniają je rozmiary. Możemy do tego typu zaliczyć obiekty 35/2004,
15/2005 oraz 14/2005 z Dąbrowy Górniczej-Łośnia, z tym że ten ostatni
został wykuty w skalistym marglu. W przypadku tego ostatniego obiektu
w ściance zagłębienia stwierdzono ślady po otworach, w które najprawdopodobniej wprowadzane były dysze. Istnieje też możliwość, że były to ślady
po kanalikach odwilgacających (Dziekoński 1963, s. 189). W wypełnisku ob.
35/2004 stwierdzono bardzo dużą ilość przepalonej glinki, świadczącej o istnieniu ścianek pieca. Do tego typu można też zaliczyć zagłębione w gruncie
większe obiekty znalezione w Sosnowcu-Zagórzu, które również nie posiadają kamiennych obstaw, np. obiekt 5/2010 (ryc. 14).
Przykładem obiektu hutniczego, który można zaliczyć do opisywanego w tym miejscu typu, jest piec odkryty przez A. Rogaczewską
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich. Z wnętrza rozbitego
pieca wydobyto spore ilości żelaza, dodawanego jako reduktor, pozostałości węgla drzewnego, niewielkie ilości szarawego tlenku ołowiu
oraz pozostały w dnie płaski „placek” metalicznego ołowiu. Piec miał
niewielkie rozmiary (dno – ok. metra średnicy) i był tylko nieznacznie
wgłębiony w piach. Odpowiednią temperaturę wytopu zapewniało użycie
dysz, których fragmenty znaleziono w wypełnisku i luźno leżące w pobliżu (Rogaczewska 2004a, s. 71 n.).
Czwarty typ to najprawdopodobniej sprzężony w trakcie procesu produkcyjnego zespół kilku połączonych ze sobą palenisk – pieców, tzw. ogni,
do wytopu ołowiu (ryc. 18 i 19). W chwili obecnej trudno zdecydować, czy
były to ślady pieców szybowych, czy naziemnych stosów, tzw. rosztów.
W niektórych widoczne są ślady zawalonych kamieni z obudowy (sugerowałoby to konstrukcje szybowe). Wydaje się również, że udało się nam
odnaleźć ślady najprawdopodobniej po kanałach łączących poszczególne
paleniska. Udokumentowano nawet ślady w polepie po odciskach rurek
dysz. Przykładem może tu być złożony obiekt 45/2004 (45A, 45B, 45C),
łączący się kanałem z obiektem 46/2004.
W obiekcie 45/2004 odnaleziono 557 fragmentów ceramiki, w tym ceramikę glazurowaną (ryc. 33). Stosunek ceramiki ze śladami polewy do ceramiki
bez szkliwienia przedstawia zamieszczone poniżej zestawienie. W tym obiekcie wystąpiła również wielokrotnie już opisywana w publikacjach ceramika
zdobiona ornamentem zbliżonym do bizantyjskiego (Bodnar et al. 2006, s. 23,
ryc. 3A, s. 26, ryc. 7).
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Zestawienie fragmentów ceramiki glazurowanej w stosunku do ogólnej liczby
ceramiki z obiektu 45/2004
glazurowane glazurowane nieglazurowane nieglazurowane
(liczba)
(%)
(liczba)
(%)
fragmenty
44
74,58%
15
25,42%
wylewów
fragmenty części 34
64,15%
19
35,85%
górnych
fragmenty części 84
19,81%
340
80,19%
środkowych
fragmenty denek 2
9,52%
19
90,48%
i części dolnych
suma
164
29,44%
393
70,56%
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suma
59
53
424
21
557

W opisywanym obiekcie odnaleziono również żużel Fe oraz rudę żelaza.
W wypełnisku odkryto także wiele placków związków PbO, w tym placki
PbO spieczone razem oraz kilkadziesiąt nieforemnych grudek związków
ołowiu. Na uwagę zasługuje duży placek wytopionego Pb ze znakami „X”.
Całemu zaś zespołowi hutniczemu towarzyszył niezwykle ciekawy obiekt
oznaczony jako 47/2004 – głęboka jama z kanałem doprowadzającym.
W rzucie posiadał on formę pękatej butli z długą szyjką. Obok usytuowano
ob. 48/2004 – wyłożone kamieniami palenisko lub spąg płytko osadzonego
pieca szybowego (?).
Zaobserwowana podczas badań grupa najprawdopodobniej współpracujących ze sobą pieców tworzy całe stanowisko do wytapiania rudy oraz
innych działań, w tym formowania placków PbO oraz najprawdopodobniej szkliwienia naczyń. Wyróżnienie czwartego typu w tym wypadku
nie odnosi się zatem do jednego pieca o charakterze zbliżonym do pieca
szybowego z obstawą kamienną, czyli do pieca typu II, ale do kompleksu
pracujących razem stanowisk „ogni” do wytopu ołowiu.
Piąty typ mogą reprezentować paleniska wielofunkcyjne. Niska temperatura topnienia ołowiu umożliwia odlewanie wyrobów z tego metalu bezpośrednio nad ogniskiem. Ślady konsumpcji świadczą o tym, że w innym
okresie wykorzystywano te paleniska do gotowania lub też w celu podtrzymania ognia wrzucano do palenisk resztki pokonsumpcyjne. Nie różnią się one od innych palenisk odkrywanych w osadach.
Szósty typ stanowią paleniska, które mogą być prażalnikami rudy żelaza. W tego rodzaju obiektach znaleziono nie tylko żużle, ale także liczne
grudki rudy żelaza. W wielu przypadkach utrudnione jest odróżnienie tego
typu obiektów od hałd związków żelaza. Ze względu na to, że produk-
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ty prażenia zostały zabrane, a palenisko rozgrzebane, ślady takich palenisk są bardzo trudne do jednoznacznej interpretacji. Mają one związek
z wytopem ołowiu, ponieważ wyprażone w nich związki żelaza stosowano
następnie jako reduktor w procesie wytopu ołowiu.
Siódmy typ to piece do wytopu ołowiu w formie pryzm, tzw. roszty.
W takich konstrukcjach nie zawsze stosowano sztuczny nawiew. Ten typ
pieców w formie dwóch rosztów oraz resztki pieca szybowego odkryto
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich (Rogaczewska 2004c,
s. 166–171).
Obiekty hutnicze odkryte w Strzemieszycach Wielkich to pięć płytkich,
nieckowatych zagłębień w piasku. Zorientowane one były zgodnie z kierunkiem spadku terenu. Pozostałości palenisk „ogni” przyjęły charakterystyczny kształt podkowy, otwartej w kierunku zachodnim (większość)
lub wschodnim. Dwa ognie były bardzo ciasno zestawione, trzeci przylegał
bokiem, dwa pozostałe wystąpiły pojedynczo, lecz wszystkie na niewielkiej przestrzeni. Jak zauważa A. Rogaczewska, obserwacja zarysów obiektów w planie nie pozwala wykluczyć możliwości, że ściśle przylegające
do siebie ognie mogły funkcjonować kolejno, z pewną przerwą czasową,
mimo iż poziom wypalonych partii dennych był ten sam (Rogaczewska
2004a, s. 74–76).
Sytuacja, w której roszty będące prostymi konstrukcjami byłyby wielokrotnie budowane w tym samym miejscu, koresponduje z wczesnymi opisami źródłowymi, podającymi, że rudę trzeba było wielokrotnie przerzucać
na nowe stosy, aby wytopić pożądaną ilość metalu. Piasek we wnętrzach
obiektów wypalony był na czerwono i zachował trwałą strukturę (rodzaj
spoistej obwódki). Na obrzeżach obiektów fragmentarycznie zachowały
się resztki niespalonego drewna. Wypełnisko obiektów zajmowały duże
ilości węgla drzewnego i nieliczne grudki związków ołowiu. Długość
rosztów nieznacznie przekraczała 1 m, szerokość wynosiła około 2/3 tej
wartości (Rogaczewska 2004a, s. 74–76). Zapewne roszty towarzyszyły
również innym rodzajom pieców. Wielokrotne użycie tego samego miejsca
w procesie wytopu mogło prowadzić do zatarcia śladu miejsca zwykłej
płonącej pryzmy na rzecz bardziej zaawansowanych konstrukcji, takich
jak obstawy z kamieni. Możliwe, że podobne obiekty istniały w Łośniu.
Jednakże prace polne doprowadziły do rozgarnięcia płytko zalegających
pod humusem pozostałości tego typu palenisk.
Piecom hutniczym towarzyszyły hałdy poprodukcyjne oraz – co ważniejsze – hałdy materiałów zawierających związki wykorzystywane
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w reakcjach chemicznych o charakterze redukcyjnym. Przykładem hałdy
związków żelaza ułożonej celowo obok obiektów hutniczych jest obiekt nr
1/2010 odkryty na stanowisku nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu (ryc. 20). Obiekt
wyróżniono w obrębie wykopu B1/2010 na głębokości eksploracyjnej
20–40 cm. Hałda miała owalny kształt o długości (w orientacji północ-południe) 65 cm i szerokości (w orientacji wschód-zachód) 52 cm.
Hałda związków żelaza – fajalitu – złożona została w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektu 5/2009 (ryc. 21). Z obiektu 1/2010 wydobyto 20 żużli żelaznych. Po wykonaniu przekroju stwierdzono, że hałda właściwie
nie posiada profilu. Oznacza to, że żużle zostały położone na ówczesnym
poziomie użytkowym. Mogły być rozżarzone lub w pojemniku, w którym
je przyniesiono, było dużo popiołu. Świadczy o tym wyraźne zaciemnienie
wokół grud fajalitowych żużli (por. ryc. 20).
W rejonie pieców hutniczych stwierdzono występowanie bruków
kamiennych. W Dąbrowie Górniczej-Łośniu zachowały się one śladowo
w kilku miejscach. Duży fragment częściowo trójwarstwowego, ułożonego bruku odkryto w Sosnowcu-Zagórzu. Po raz pierwszy zaobserwowano
bruki już w kontekście odkrytego w 2002 r. największego pieca hutniczego, ob. 1/2002 (ryc. 22).
W Łośniu poza resztkami bruku przylegającego do pieca (ob. 1/2002)
odsłonięto jeszcze dwie pozostałości kamiennego bruku oznaczone jako
ob. 10/2003 oraz 11/2003 (por. ryc. 23). Relikty resztek pieców w postaci
ob. 1/2002, 7/2003 oraz 8/2003 znajdowały się nieopodal, na zachód od
pozostałości bruków. W tej części stanowiska wystąpiły doły posłupowe,
sugerujące istnienie budowli w typie otwartej hali. Czy pozostałości bruków mogą być śladem po kamiennej podłodze w tej hali? Jest to bardzo
kusząca hipoteza, tym bardziej że przylegają one do pieców.
Bruki powstały z ułożenia płaskich kamieni w jednej, dwóch, a nawet, jak
w przypadku Sosnowca-Zagórza, trzech warstwach. W przypadku tego ostatniego stanowiska trzy warstwy kamieni wystąpiły tylko w północnej partii
bruku określonego jako ob. 1/2009 (por. ryc. 24). Wiąże się to ze spadkiem
terenu i pogrubienie warstwy bruku służyło wyrównaniu poziomów.
Na stanowisku w Sosnowcu-Zagórzu piece hutnicze, ob. 2/2009 oraz
7/2010, są ułożone naprzemianlegle względem bruku określonego jako ob.
1/2009, którego obie części były eksplorowane w sezonach badawczych
2009 i 2010. Na ilustracjach poniżej możemy zaobserwować, jak dwa
obiekty hutnicze usytuowano po obu stronach bruku, który mógł mieć
charakter komunikacyjny pomiędzy piecam (por. ryc. 25, 26 i 27). Jeśli
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przyjrzymy się planom osady opracowanym na podstawie badań w latach
2009 i 2010, zauważymy, że zniszczona partia bruku w obrębie północnej
partii odcinka badanego w roku 2009 przylega do obiektu 5/2009, który
również jest piecem hutniczym. Oznacza to, że najprawdopodobniej jest
to kolejny piec hutniczy usytuowany obok bruku spełniającego funkcje
komunikacyjne (por. ryc. 28). Wedle opinii petrografa, prof. Łukasza Karwowskiego z Uniwersytetu Śląskiego, płaskie piaskowcowe kamienie,
z których ułożono bruk, pochodzą z dość odległego od Zagórza miejsca,
usytuowanego na pograniczu Sosnowca i Mysłowic.
W Sosnowcu-Zagórzu, podobnie jak w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, na
obu stanowiskach nr 2 i 8 również uchwycono ślady dołów posłupowych.
Jednakże stan zniszczenia stanowiska w Zagórzu ma wpływ na zachowaną
ilość oraz ułożenie śladów po tych dołach. Możemy powiedzieć, że zadaszenie nad piecami na pewno było, ale nie mamy dostatecznych dowodów
na istnienie dużej hali.
Ostatnim elementem, który chcemy omówić w tym artykule, jest
szyb górniczy, którego pozostałości odkryto w 2003 r. na stanowisku nr
8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Jest to obiekt wyróżniony na odcinku
oznaczonym jako G2/2003 (część północna poszerzenia G2 sondy 7/2002).
W obrębie poszerzenia G2/2003 szyb przylegał do ob. 7/2003, będącego
reliktem pieca hutniczego typu I. W części centralnej widoczny jest zarys
zasypanego kamieniami leja, określonego w sprawozdaniu jako wkop/
szyb, w którego górnych partiach zalegał materiał przeważnie nowożytny. Na to, że nie jest to dół po studni, wskazuje szeroki otwór wlotowy
przekraczający średnicą ponad 2 m, który następnie zwęża się lejowato
(ryc. 30). W tym miejscu nie ma żadnego uzasadnienia dla budowy studni.
Wystarczy przenieść się w dół stoku ok. 50–80 m, aby dostać się do poziomów wodonośnych, zalegających na niewielkiej głębokości. W obniżeniu,
w widłach obecnej ul. Ornej i Ząbkowickiej, woda pojawia się w wykopach
archeologicznych już na głębokości 80 cm. Brak też w rejonie opisywanego obiektu śladów cembrowiny. Obiekt ten należy jednoznacznie uznać za
pozostałość szybu górniczego.
Omawiany obiekt zajmował zdecydowaną większość odcinka G2(N).
Warstwy nienaruszone zachowały się jedynie w narożniku południowo-wschodnim poszerzenia (gdzie znaleziono kabłączek skroniowy) oraz
w metrowym pasie w części północnej (gdzie znajdowała się zachodnia
część obiektu nr 7/2003 – kontynuacja pieca hutniczego odkrytego na
odcinku E/2003 ). W dolnych jego partiach występował materiał wczesno-
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średniowieczny. Na tym poziomie obiekt ten miał przypuszczalnie kształt
koła o średnicy ok. 120 cm (ryc. 29). W dalszym ciągu jego wypełnisko
stanowiły duże kamienie. Poniżej pojawił się drobny materiał kamienny
stanowiący właściwe zasypisko szybu. Eksploracji szybu nie doprowadzono do końca. Dotarto do głębokości 180 cm. Nie było możliwości technicznych i finansowych na dalsze przeprowadzenie tego typu prac.
Szyb górniczy powinien być integralną częścią osad o charakterze produkcyjnym. Nie ulega wątpliwości, że kruszec wydobywano na miejscu,
korzystając na początku z płytkich odkrywek. Urobek następnie podlegał
przetopieniu. Wielkość leja górniczego nie odbiega od podobnych obiektów znanych z okresu średniowiecza. Jako analogie można przytoczyć
przebadane przez czeskich archeologów szyby z rejonu Jihlavy (Hrubý,
Malý 2005, s. 71, obr 8) (ryc. 31) a także szyb górniczy z Bytomia (Szydłowski 1966, s. 96, ryc. 44) (ryc. 32).
Przedstawione w tym artykule tylko cztery elementy pojawiające się
na obiektach hutniczych można uznać za trwałe elementy infrastruktury przynależnej osadzie hutniczej. Szyb górniczy towarzyszący hucie
w Łośniu jest w tym miejscu elementem, którego należy spodziewać się
w bezpośredniej bliskości badanych hut. Nie można zakładać dalekiego
transportu urobku kopalnianego do pieców hutniczych. Wszystko – wydobycie i wytop – odbywało się w bezpośrednim sąsiedztwie. Można oczekiwać, że wszystkie omówione w tym artykule elementy będą odkrywane
na kolejnych badanych wykopaliskowo stanowiskach o charakterze produkcyjnym.
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Ryc. 1. Schematyczne zaznaczenie miejscowości, z którymi związane są stanowiska
hutnicze, ślady produkcji ołowiu oraz źródła historyczne wspominające o pozyskaniu
srebra i ołowiu od XI do XIII wieku (uzupełniony schemat na podst. zestawienia
B. Szmoniewskiego)

Ryc. 2. Wychodnie dolomitów kruszconośnych

Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach do wytopu

Ryc. 3. Dąbrowa Górnicza-Łosień. Obiekt 1/2002 – piec hutniczy. Schematyczny
podrys plantu ob. 1/2002 na gł. 30–50 cm z zaznaczonymi cięciami profilowymi oraz
oznaczeniami eksplorowanych odcinków

Ryc. 4. Przekrój pieca hutniczego, ob. 1/2002 – widoczne warstwy związków żelaza
i związków ołowiu oraz dno pieca
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Ryc. 5. Dąbrowa Górnicza-Łosień, ob. 1/2002 – piec hutniczy. Schematyczne
przedstawienie warstw uzyskane dzięki cięciom profilowym
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Ryc. 6. Dąbrowa Górnicza-Łosień. Obiekt 1/2002 – piec hutniczy. W trakcie eksploracji
widoczne dno pieca oraz gliniana ściana w dolnej partii obiektu

Ryc. 7. Muzeum Miejskie „Sztygarka” – rekonstrukcja pieca hutniczego wykonana
na podstawie obiektu nr 1/2002
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Ryc. 8. Zadaszony piec hutniczy do wytopu ołowiu (Georgius Agricola, De re metalica,
Basilea 1561, s. 777)

Ryc. 9. Piec szybowy początek eksploracji – widoczna zawalona do środka obudowa
kamienna
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Ryc. 10. Obiekt 31 C/ 2004 – piec szybowy, podczas eksploracji

Ryc. 11. Sosnowiec-Zagórze. Obiekt 3/2010. Skupisko częściowo przepalonych kamieni
w centralnej partii obiektu
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Ryc. 12. Muzeum Wsi Kieleckiej – rekonstrukcja prostego pieca do wytopu olowiu

Ryc. 13. Sosnowiec-Zagórze. Przekrój obiektu 4/2010
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Ryc. 14. Sosnowiec-Zagórze. Przekrój przez ob. 5/2010. Widoczne gliniaste wylepienie
dna pieca. W głębi obiekt 4/2010

Ryc. 15. Bytom. Wczesnośredniowieczne palenisko hutnicze. J. Szydłowski, Bytom.
Pradzieje i początki miasta, Bytom 1966, s. 84, ryc. na podstawie fot. 25, Rocznik
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia, nr 4
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Ryc. 16. Dąbrowa Górnicza-Łosień, ceramika glazurowana
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Ryc. 17. Dąbrowa Górnicza-Łosień, ceramika glazurowana
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Ryc. 18. Kompleks pieców hutniczych – ob. 45/2004

Ryc. 19. Zespół palenisk w obrębie obiektu 45
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Ryc. 20. Ob. 1/2010, zbliżenie na hałdę związków żelaza (fajalitu) – wokół hałdy widać
zaciemnienie spowodowane koncentracją popiołu

Ryc. 21. Sosnowiec-Zagórze, odcinek B1/2010. Na zdjęciu widać fragment
eksplorowanego podczas dwóch sezonów wykopaliskowych pieca hutniczego,
ob. 5/2009, oraz położoną obok niego hałdę żużli fajalitowych, oznaczoną jako
ob. 1/2010
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Ryc. 22. Zbliżenie na płaskie kamienie przylegające do krawędzi pieca hutniczego

Ryc. 23. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko nr 8, wzajemne ułożenie obiektów 10 i 11
(bruk, ob. 10 oraz bruk, ob. 11). W głębi pod orzechem znajduje się piec – ob. 7 z 2003 r.
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Ryc. 24. Zbliżenie na strukturę bruku kamiennego. Na pierwszym planie ceramika
wydobyta z pomiędzy kamieni

Ryc. 25. Sosnowiec-Zagórze, widok od strony wschodniej eksplorowanej w 2010 r.
partii bruku, oznaczonej jako ob. 1/2009; w głębi na profilu zaciemnienie po przeciętym
obiekcie hutniczym oznaczonym jako ob. 7/2010
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Ryc. 26. Sosnowiec-Zagórze, wzajemne ułożenie obiektu hutniczego 2/2009 oraz bruku
kamiennego oznaczonego jako 1/2009 podczas badań w sezonie 2009. W sezonie 2010
przedłużono wykop w kierunku południowo-wschodnim i odsłonięto dalszą partię
bruku, por. il. 25
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Ryc. 27. Sosnowiec-Zagórze. Zdjęcie
fotogrametryczne oraz wykonany na
jego podstawie rysunek wzajemnego
ułożenia pieca hutniczego, ob. 7/2010
(zaciemnienie w dolnym prawym
narożniku), i bruku kamiennego,
ob. 1/2009, w części eksplorowanej
w czasie badań w roku 2010 oraz pieca
hutniczego, ob. 2/2009, górny prawy
narożnik
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Ryc. 28. Plan obiektów na stanowisku Sosnowiec-Zagórze
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Ryc. 29. Dąbrowa Górnicza-Łosień, st. 8 – eksploracja szybu

Ryc. 30. Dąbrowa Górnicza-Łosień, st. 8 – eksploracja szybu. Na eksplorowany odcinek
nałożono metrową siatkę
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Ryc. 31. Obiekty górnicze znane z Czech, rejon Jihlavy

Ryc. 32. Bytom. Średniowieczny szyb górniczy odkryty pomiędzy ul. Rycerską
a Krakowską
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Ryc. 33. Ceramika – wybór i wiór krzemienny z ob. 45, rys. Piotr Kolasa
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Ryc. 34. Różne przykłady łyżek odlewniczych. 1. Bernaszówka na Ukrainie,
2. Kadaň Czechy, 3. Kraków Nowa Huta, 4–5 znaleziska czeskie, pod numerem 6
i 7 przedstawiono zabytki znalezione w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Zestawienie
na podstawie E. Kubica-Kabacińska, B. Szmoniewski, Łyżka odlewnicza
z wczesnośredniowiecznej osady w Krakowie-Nowej Hucie, stan 1., „Materiały
Archeologiczne Nowej Huty” (Kraków) 2002, t. XXIII,, s. 75–83, ryc. 2 i 3 oraz
Z. Klanica, Práce klenotníků na slovankých hradištích, [w:] Studie Archologického
Ústavu Československé Akademie vĕd v Brné, Ročnik II/6, Academia Praha 1974
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Ryc. 35. Przykłady fragmentów dysz (rys. Piotr Kolasa)
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Wczesnośredniowieczna technologia
strącania ołowiu żelazem na
stanowiskach w Dąbrowie GórniczejŁosieniu i Sosnowcu-Zagórzu. Badania
materiałoznawcze
Wprowadzenie
Archeometalurgia w swej prawie 50-letniej historii ukształtowała
warsztat naukowy, terminologię i metodykę badań. Obok typowych zadań,
jakie już stały przed macierzystą archeologią: ustalanie wieku odkrywanych źródeł, badanie ich pierwotnej funkcji, studia porównawcze – dotyczące czasu i miejsca powstania obiektów oraz rekonstrukcje technik
wytwarzania, w archeometalurgii pojawiają się problemy z dominującym
kontekstem technologicznym, w powiązaniu ze sformułowanym przez
nauki ścisłe opisem naukowym procesów i materiałów.
We współczesnej archeometalurgii stosowane są nowoczesne metody badawcze, prowadzone są eksperymenty technologiczne – obejmujące konstrukcje urządzeń metalurgicznych i sam proces technologiczny,
wykonywane są też symulacje i przeprowadzane modelowania numeryczne procesów. Tak szeroki zakres badawczy wymaga wysokiej znajomości
technik badawczych, ich możliwości i dokładności, a przede wszystkim
odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności krytycznej interpretacji
uzyskanych wyników badań. Ważne jest przy tym stosowanie pewnych
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schematów badawczych – takich samych metod i urządzeń badawczych dla
poszczególnych typów obiektów źródłowych, by móc porównywać rezultaty przeprowadzonych badań.
Celem niniejszej pracy jest prezentacja możliwości badawczych
technik metalograficznych, zastosowanych do opisu XI–XII-wiecznej
technologii wytopu ołowiu metodą strącania ołowiu żelazem, z rejonu
Łosienia i Zagórza. Obiekty źródłowe odkryte na stanowiskach w tych
rejonach wskazywały na celowe wprowadzenie do procesu technologicznego wytopu ołowiu związków żelaza. Szczegółowo zostanie to opisane
w punkcie 3.
1. Dzieje techniki strącania ołowiu żelazem
Właściwie nie wiadomo, jak dawną procedurą jest stosowanie związków żelaza w procesie wytopu ołowiu. Problem komplikuje dodatkowo
fakt, że związki żelaza mogą stanowić część skały płonnej i wejść do procesu wraz z wsadem rudnym lub być wprowadzone do pieca w sposób
zamierzony. Trudno jest więc rozdzielić te dwie możliwości wystąpienia związków żelaza na stanowisku hutniczym. W „Historii naturalnej”
Gajusza Pliniusza Starszego z I wieku n.e. opisany jest sposób wytapiania w piecach szybowych rud ołowiu bogatych w srebro. Charakterystyczne dla procesu jest topienie frakcjonowane: najpierw stopu ołowiu
z niską zawartością srebra stagnum, a później trudnotopliwego stopu,
z wysoką zawartością srebra argentarum. O jakości ołowiu decydował
sposób oddzielenie żużla od metalu; „trzeba tylko starannie wytopić
żużel” – pisał Pliniusz. Dla analityka dzieła Pliniusza J. Piaskowskiego
był to dowód na stosowanie w Cesarstwie Rzymskim wydajnego procesu redukcyjnego (Piaskowski 1957). W powyższym i we wcześniejszych
opracowaniach „Historii naturalnej” (Blümner 1886; Bailley 1929) nie
wspomina się nic o intencjonalnym stosowaniu w procesie technologicznym związków żelaza.
Pierwsze wzmianki o stosowaniu w technologii wytopu ołowiu związków żelaza pochodzą z połowy XVI wieku. Pisał o tym Agricola w swej
De Re Metallica: „trzon i odstojnik [pieca – aut.] przygotowuje się z pyłu,
w którym jest domieszka zgorzelin, bowiem żużle żelazne są najlepszym
dodatkiem do takiej rudy. Oboje uważają hutnicy za użyteczne i przynoszące korzyść właścicielom huty, bowiem jest właściwość żelaza, że
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kupeluje ołów w jedno”, a w innym miejscu: „same [żużle – aut.] mocno rozgrzewają rudy lub w nie przenikają, są dla ognia pomocne przy
oczyszczaniu kruszców od zanieczyszczeń”, a także: „Działanie zgorzelin żelaznych polega na tym, że mocno rozgrzewają rudę, przy czym
same się tylko powoli topią” (Agricola 2000). Agricola nie zlokalizował
terytorialnie technologii strącania żelazem, nie wypowiedział się również na temat początków okresu stosowania takich procesów. Dodatek
związków żelaza według Agricoli miał dla prowadzonego procesu metalurgicznego charakter pomocniczy, a nie podstawowy. W prezentowanych technologiach uzyskiwania ołowiu pisał o tzw. polskim sposobie
topienia ołowiu: „Polacy posługują się ogniskiem na 4 stopy wysokim,
sporządzonym z gliny wyłożonym cegłami, które opada na obie strony. Na górnej, płaskiej powierzchni ogniska kładą oni bierwiona, na to
mniejsze kawałki, a poszczególne części spajają gliną: na to przychodzą
cienkie wióry, a na to znowu czysta ruda ołowiana, która nakrywają grubymi warstwami drewna. Po zapaleniu tychże wytapia się ruda i spływa
na niżej umieszczone drewno, skoro i ono z kolei przez ogień zostaje
strawione, zbierają oni masę zawierającą metal. Jeśli potrzeba , to masę
tę przetapia się raz, lub więcej razy w podobny sposób” (Krupkowski
1957; Piaskowski 1957, s. 131–200).
Nic nie ma tu o dodatkach do procesu żużli żelaznych, rud czy czystego żelaza. Jest to opis utlenienia galeny PbS do glejty PbO, która w
kontakcie z galeną ulega redukcji do metalicznego ołowiu. Współcześnie
technologia taka określana jest terminem technologii reakcyjnej, opartej
na reakcjach:
2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2 – 646,1 [kJ] (1)
PbS + 2PbO = 3 Pb + SO2 – 1,136 [kJ] (2)
Obok równań reakcji podano wartości entalpii swobodnej ΔG01123. Przy
temperaturze 8500C obie reakcje są reakcjami endotermicznymi, wymagającymi dostarczenia energii z zewnątrz układu, przy czym reakcja (2) wymaga
niewielkiego wydatku energetycznego. Prof. A. Krupkowski, nestor polskich
metalurgów metali nieżelaznych, wyraził w cytowanej pracy zdumienie, że
znany od XVI wieku tzw. polski sposób wytopu ołowiu dopiero współcześnie
znajduje uzasadnienie teoretyczne (Krupkowski 1957, s. 203), a w innym
miejscu pisał: „za czasów Agricoli praktyka hutnicza, połączona z wnikliwymi obserwacjami umożliwiła opanowanie technologii niektórych procesów metalurgicznych na kilka wieków przed ich naukowym wyjaśnieniem”
(Krupkowski 1957, s. 210).
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W późniejszym opisie technologii wytopu ołowiu w rejonie Chęcin też
nie ma wzmianki o stosowaniu techniki strącania ołowiu żelazem. W sprawozdaniu diecezji włocławskiej opisującej pracę huty ołowiu w żupnictwie
chęcińsko-olkuskim napisano: „wzięli jerzyny miarkę, którą zowią trajtak,
do niej przymieszali piątą lub szóstą część kruszcu i tak na ogień sypali,
który piec wprzód samymi węglami był potężnie rozgrzany (…)” (Monumenta 1886). Wsad do pieca stanowiła tam ruda kruszcowa i „jerzyna”
– „gierzyna”, żużel ołowiowy – krzemian ołowiu, z poprzednich wytopów.
Związków żelaza nie stosowano.
O technologii strącania żelazem nie pisze w swym dziele Rzeczy kopalnych
osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie Krzysztof Kluk (Piaskowski 1959). Omawia tylko metodę redukcyjną w piecach szybowych, co może
świadczyć o zaniechaniu na terenie ziem polskich metody reakcyjnej.
W historii technologii wytopu ołowiu na ziemiach polskich o praktycznym wykorzystaniu reakcji strącania ołowiu żelazem w wytopie ołowiu
wspomina się w okresie późniejszym o ponad 500 lat od czasu datowania
wykopalisk w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu.
O problemach z żelazem zawartym w złożach galeny pisał w swoich
wykładach z Metalurgii w Szkole Głównej Koronnej z lat 1783–1787
prof. J.D.P. Jaśkiewicz: „Kruszce ołowiu, które przy sobie cokolwiek pirytycznego mają, mocniej przy sobie utrzymują siarkę – z przyczyny żelaza,
które się tam znajduje i nie potrafi oddzielić się od tej materii podczas
topienia się, ponieważ nie masz ciała, które by miało większe powinowactwo z siarką jak żelazo – skąd się wnosi, że takowe kruszce powinny
być mocniej daleko wypalone, ażeby uwolnić się od siarki”. Wśród metod
wytopu ołowiu wyróżnia metodę: „ Przez samo topienie się bez poprzedzającego wypalania, co robi się w piecach umyślnie na to wymyślonych
z dodatkiem ciał, które by siarkę do siebie przyciągały”. Taki sposób wytopu ołowiu realizowany był wg Jaśkiewicza w Szkocji, w piecach żelaznych,
odbierających z galeny siarkę, oraz w Anglii, gdzie wypalony surowiec
przetapiano „z dodatkiem wapna palonego, spatu i żelaza”. O celowym
dodatku żelaza podczas wytopu ołowiu pisze jeszcze w innym miejscu:
„Co się tyczy galeny i innych kruszców ołowiu, przy których się srebro
znajduje, to wprzód wypalają, a potem się prosto wytapiają z dodatkiem
żelaza, dodaje się czasem ołowiu, jeżeli kruszec jest bogaty w srebro,
a ubogi w ołów…”(Jaśkiewicz 1969, s. 235–237).
Według historyka technologii hutniczej metali nieżelaznych T. Dziekońskiego na terenie ziem polskich technologię strącania żelazem zasto-
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sowano w Tarnowskich Górach, pod koniec XVIII wieku. Umożliwiały
to wysokie piece szybowe budowane na wzór pieców z Górnego Harzu,
w których dodawano do wsadu 12–14% rud żelaza lub żelaza metalicznego. W piecach niskich powstawały narosty z żelaza na ścianach lub bryły na dnie odstojnika, co wymagało ich usunięcia z pieca i wiązało się
z możliwością uszkodzenia polepy. Dodatek żelaza nie wymagał prażenia
rud, co upraszczało technologię. W XVIII wieku żelazo dodawano również
w Anglii do wytopu ołowiu metodą reakcyjną w piecu płomiennym, a sama
metoda strącania ołowiu żelazem przeżywała rozkwit dopiero w II połowie XIX wieku w piecach konstrukcji Rascheta, z chłodzonym formami
(Dziekoński 1963).
Otrzymywanie ołowiu techniką strącania żelazem z galeny PbS polega
na reakcji wymiany:
PbS + Fe = 2Pb + FeS -24,79 [kJ] (3)
a z użyciem rud lub żużli żelaznych na reakcjach:
3PbS + 2FeO = 3Pb + 2FeS + SO2 + 118,52 [kJ] (4)
3PbS + Fe2SiO4 = 3Pb + 2FeS + SO2 + SiO2 + ΔG01123=
138,77 [kJ]
(5).
Reakcja strącania żelazem jest reakcją endotermiczną. Pozostałe reakcje są reakcjami egzotermicznymi. Efekt cieplny przy użyciu żużli fajalitowych (5) jest wyższy niż przy zastosowaniu rudy zredukowanej do
wistytu (4).
Ze wzrostem temperatury procesu entalpia swobodna ΔG01123 reakcji (1) i (2) zmniejsza się, przy czym powyżej 8000C obie reakcje są
reakcjami endotermicznymi (ryc. 1). Reakcje strącania ołowiu wistytem lub fajalitem (4,5) w całym analizowanym zakresie temperatur są
reakcjami egzotermicznymi, a entalpia swobodna reakcji ΔG0T zmniejsza się ze wzrostem temperatury. Entalpia swobodna ΔG0T reakcji
strącania ołowiu żelazem jest ujemna w badanym zakresie temperatur,
a wydatek energetyczny niezbędny do zajścia reakcji wzrasta z temperaturą (ryc. 2).
W przypadku żelaza znamienny jest jeszcze jeden fakt. Efekt egzotermiczny może dawać reakcja strącania żelazem, jeżeli produktem reakcji
jest piryt FeS2 (ryc. 2).. W warunkach procesu piryt FeS2 ulega natychmiastowej endotermicznej dysocjacji na FeS i S, a sumaryczny efekt jest
endotermiczny.
W przytoczonych wyżej opisach zastosowań żelaza w procesach wytopu
ołowiu mówi się czasami o dodatku żelaza do procesu wytopu, po wcze-
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śniejszym prażeniu rudy. W surowcu dominowała wówczas glejta PbO.
Reakcja między PbO i Fe , a także tlenkami żelaza, np. FeO, jest w zakresie temperatur 500–1000 0C reakcją endotermiczną, o wartościach entalpii
swobodnej ΔG0T od 50 kJ do 30 kJ.
Obliczony efekt energetyczny reakcji strącania jest więc zbieżny z opiniami Agricoli jedynie w przypadku galeny i zastosowania do strącania
tlenków lub żużli żelaznych. Metaliczne żelazo nie powinno podwyższać
temperatury procesu i poprawiać bilansu energetycznego procesu redukcji
rudy ołowiu. Należy tu jednak pamiętać, że w warunkach procesu redukcji
rud ołowiu nie można było zachować metalicznego żelaza do temperatury
procesu ok. 850 0C, wcześniej następowało utlenienie metalu i reakcje
strącania dotyczyły już faz tlenkowych.
Ujemną stroną techniki strącania ołowiu żelazem jest wypieranie ze
wsadu na tej samej zasadzie metali o mniejszym od żelaza powinowactwie
do siarki. W związku z tym np. As i Sb przechodzą do ołowiu i wymagają późniejszego usuwania ze stopu. Metale o większym powinowactwie,
np. Cu, przechodzą z kolei wraz z FeS do surowego kamienia i trzeba je
stamtąd odzyskiwać.
W złożach rud ołowiu występowały minerały żelazonośne i celowo, lub
przypadkowo, mogły zostać wprowadzone do procesu redukcji rud ołowiu
nawet w zamierzchłych czasach. Różne powinowactwo żelaza i ołowiu
do tlenu i siarki i w zasadzie egzotermiczny charakter reakcji wymiany sprzyjały procesowi redukcji. Dla powodzenia tej techniki w rejonie
Dąbrowy Górniczej i Sosnowca ważne znaczenie miał fakt, że miejscowe rudy pozbawione były zanieczyszczeń związkami As, Sb, Cu. Unikano
więc kłopotów z ich usuwaniem z wytopionego ołowiu lub kamienia surowego. Otwartą sprawą pozostaje zasięg i okres stosowania technologii
strącania żelazem w tym rejonie i powody jej zaniku.
2. Dowody archeologiczne technologii strącania żelazem w rejonie Dąbrowy Górniczej i Sosnowca
Badania archeologiczne prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach na
obszarze Zagłębia Dąbrowskiego zaowocowały odkryciami wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych związanych z początkami
hutnictwa srebra i ołowiu na ziemiach polskich. Chronologia stanowisk
archeologicznych waha się pomiędzy drugą połową XI w. i przełomem XII/
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XIII w. Można obecnie mówić o odkryciu wczesnośredniowiecznego
zagłębia hutnictwa srebra i ołowiu (Rozmus 2004, s. 301–305, tenże 2012,
s. 9–21, oraz ryc. 1 i 2) na terenach położonych geograficznie w dorzeczu
Przemszy i Brynicy. Rozciąga się ono generalnie na obszarze od Olkusza na wschodzie po Bytom, Tarnowskie Góry na zachodzie. Od północy obszar ten jest ograniczony przez Siewierz i Przeczyce, natomiast na
południu sięga Trzebini, Chrzanowa i Jaworzna.
Podczas badań archeologicznych na dwóch stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu oraz na stanowisku w Sosnowcu-Zagórzu w okresie od 1999
do 2011 roku odkryto różne formy obiektów hutniczych i materiałów źródłowych świadczących o realizowanej tam technologii wytopu ołowiu (w Zagórzu tylko w latach 2009–2010 odkryto 9 obiektów tego typu). W Dąbrowie
Górniczej-Łosieniu (Łośniu – dopuszczalna odmiana nazwy miejscowości)
były to pozostałości 9 pieców do wytopu ołowiu oraz jeden piec zachowany z całym wypełniskiem z okresu wytopu. Oprócz typowych materiałów
archeologicznych (ceramika, kości, zabytki z żelaza, brązu, ołowiu i srebra)
w piecach i ich otoczeniu odkryto tam kilkaset kilogramów żużla żelaznego
oraz żużla ołowiowego, placki glejty PbO, a także placki srebra. Wspomniane
placki glejty, skrzepy ołowiu, a także setki fragmentów dysz, fragmenty łyżek
odlewniczych i tygli należą do zabytków typowych dla stanowisk produkcyjnych metalurgii ołowiu i srebra. W odsłoniętej kamiennej części spągowej
pieca (typ II), odkrytego na stanowisku w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu,
znaleziono skrzepy ołowiu i żużla ołowiowego.
Dla archeometalurgów rewelacyjne było odkrycie w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu pieca hutniczego in situ, z materiałem wsadowym, porzuconego
podczas niezakończonego procesu metalurgicznego (zob. tekst Dariusza
Rozmusa w tym rozdziale). Charakterystyczny był warstwowy układ żużli
ołowiowych i żelaznych. Postać i położenie żużli żelaznych sugerowały, że
były one intencjonalnie wprowadzone do procesu, który mógł być procesem redukcji rud ołowiu metodą strącania ołowiu żelazem (Karbowniczek,
Suliga 2005, s. 135–143, Karbowniczek et al. 2006, s. 36–40). Odnajdywane
dotychczas bryły żużla żelaznego mogły być interpretowane jako wynik reakcji między składnikami mineralnymi skały płonnej. Miejscowe rudy zawierają
fazy żelaziste i z krzemionką mogły bowiem tworzyć podczas procesu metalurgicznego kwaśny żużel fajalitowy Fe2SiO4. Kontekst technologiczny żużli
żelaznych z obiektu 1/02 zmienił zasadniczo poglądy na ich pochodzenie.
Stosowanie metody strącania ołowiu żelazem w badanym regionie
potwierdzone zostało wykopaliskami na stanowisku nr 5 w Sosnowcu-

158

I. SULIGA, T. KARWAN, M. KARBOWNICZEK, D. ROZMUS

-Zagórzu, prowadzonymi w latach 2009–2010 (Rozmus, Suliga 2012).
W obiekcie 2/09, stanowiącym spągową warstwę pieca hutniczego do
wytopu ołowiu, widoczne były brunatne bryły na zaciemnionym obszarze, zidentyfikowane jako tzw. żużle miseczkowate, znane z przetwórstwa
hutniczego w metalurgii żelaza (Suliga et al. 2002). Ich położenie mogło
świadczyć, że zostały użyte do wyłożenia wnętrza pieca jako zaprawa.
Wypełniska z żużli żelaznych miseczkowatych, obok żużli ołowiowych,
glejty PbO, rudy ołowiowej i rudy żelaznej, odkryto również w obiektach
nr: 5/09, 11/9. 3/10, 4/10 i 5/10. Znamienne było odkrycie składowiska
żużli miseczkowatych w obiekcie nr 1/10 (hałda), niewykazującym żadnych śladów działalności hutniczej.
Archeologiczne dowody stosowania na odkrytych stanowiskach technologii wytopu ołowiu w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, a szczególnie
porzucony podczas niezakończonego wytopu na stanowisku w Dąbrowie
Górniczej-Łosieniu, pozwalały na postawienie tezy o stosowaniu w tym
regionie metody strącania ołowiu żelazem, już w okresie wczesnego średniowiecza. Upoważniały do tego studia porównawcze, kontekst archeologiczny i odniesienia do technologii współczesnej. Zaznaczał się jednak
brak dowodów materiałoznawczych na użycie w procesach metalurgicznych związków żelaza. Znalezienie takich dowodów było szczególnie
ważne dla interpretacji pochodzenia technologicznego żużli ołowiowych
i żelaznych, rozproszonych na stanowiskach hutniczych. Pozwalałoby to
na identyfikowanie procesów, którym podlegały żużle, bez ich odniesień
do konkretnych pieców.
3. Materiałoznawczy opis obiektów ze stanowisk wytopu ołowiu
w rejonie Dąbrowy Górniczej-Łosienia i Sosnowca-Zagórza
3.1. Fazy żużlowe
W procesach pirometalurgicznych żużel jest podstawowym świadkiem
metody i poprawności prowadzonego procesu. Dla historyka technologii hutniczej możliwość badania żużli może mieć większe znaczenie niż
badania produktów surowych czy też wyrobów gotowych. Żużle zawierają
w sobie informacje o składzie mineralnym złóż rudy, o warunkach prowadzenia procesu redukcji rudy, o stosowaniu topników, o możliwej rafinacji
metalu z zanieczyszczeń, a także lokalizują piece i urządzenia hutnicze.
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Jednorodny i powtarzalny pod względem składu chemicznego żużel to
oznaka opanowania technologii wytopu i w konsekwencji gwarancja wysokiej jakości wytwarzanego metalu.
Na badanych stanowiskach odkrywano produkty surowe w postaci ołowiu
i srebra, placki glejty PbO, żużle i wyroby gotowe. Kontekst archeologiczny źródeł pozwalał na identyfikacje stanowisk jako warsztatów hutnictwa
ołowiu i srebra, a rola technologa w interpretacji odkrytych obiektów była
zminimalizowana do potwierdzenia poprawności formułowanych wniosków.
Technolog nie mógł jednak przejść obojętnie wobec bardzo dużej ilości żużli
żelaznych, odkrytych również w wypełnisku zatrzymanego pieca do wytopu ołowiu (obiekt nr 1/02). Ilość i forma zalegania żużli żelaznych w piecu
wykluczała ich pochodzenie ze wsadu rudnego. Lokalne złoża rud ołowiu
charakteryzują się kilkunastoprocentową zawartością żelaza, ale w procesie metalurgicznym związki żelaza powinny przechodzić do żużla w sposób
przypadkowy i powinny występować statystycznie w całej objętości wsadu
piecowego, a nie w postaci warstw.
Pierwsze badania żużli z obiektu 1/02 ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu pozwoliły na identyfikację faz żużlowych wypełniających
odkryty piec (Karbowniczek, Suliga 2005). Na ryc. 4 pokazano mikrostruktury próbek badanych żużli. Jedna z próbek miała strukturę wsadu
piecowego z kroplami metalicznego ołowiu, glejtą i ożużlającą się skałą
płonną. Mikrostruktura drugiej próbki była typową mikrostrukturą kwaśnych, fajalitowych żużli, znaną z procesów dymarskich i palenisk kuźniczych. W tablicy 1 przytoczono skład chemiczny badanych próbek, określony tzw. mokrą analizą chemiczną na 10 g naważce.
Tabela 1. Skład chemiczny próbek żużli z obiektu 1/02 ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu w przeliczeniu na tlenki
Faza
SiO2
PbO
CaO
S
Pbmet
Femet
FeO
Fe2O3

Żużel Fe, % wag.
23,40
0,0
5,96
0,10
0,0
1,30
35,80
18,59

Żużel Pb, % wag.
26,26
47,24
16,39
0,17
0,57
0,78
0,0
1,16
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Wyniki analizy chemicznej potwierdziły strukturalną identyfikację
badanych próbek żużli. Żużel żelazny charakteryzował się składem typowym dla żużli fajalitowych. Znamienna była dość duża ilość żelaza trójwartościowego, w postaci hematytu Fe2O3. Brak było ołowiu i jego tlenków. Żużel ołowiowy, a precyzyjniej tworzywo metalurgiczne podlegające
w piecu redukcji i ożużlaniu, stanowił: ołów metaliczny, tlenki i krzemiany
ołowiu, z dość dużą ilością CaO i ok. 1% zawartością metalicznego i związanego żelaza, na stopniu utlenienia +3. W obu próbkach zawartości siarki
były zbliżone do siebie. Dla uproszczenia tworzywo ołowionośne będzie
nazywane dalej żużlem ołowiowym.
Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wstępnej tezy
o prowadzeniu na badanym stanowisku wytopu ołowiu metodą strącania ołowiu żelazem. Za źródło żelaza uznano związki żelaza, występujące
w lokalnych złożach rud ołowiu, które zapewne separowano podczas przygotowania rud do wytopu, a w pewnym momencie użyto przypadkowo lub
intencjonalnie do wytopu (Karbowniczek, Suliga 2005).
Badania wstępne nie dały przekonujących dowodów materiałowych na
realizowanie na badanym stanowisku techniki strącania. Jak napisano w punkcie 2, produktem reakcji (3–5) jest Pb i FeS. Żużel żelazny nie wykazywał
wzbogacenia w związki siarki. Spodziewanym efektem mogło być utlenianie
żelaza w żużlu. W fajalicie i wistycie żelazo jest na drugim stopniu utlenienia
+2. Wyniki wstępnych analiz wskazywały na obecność w żużlu żelaza na
trzecim stopniu utlenienia, ale utlenienie takie mogło zachodzić w atmosferze pieca do wytopu ołowiu, niezależnie od reakcji z galeną PbS. Nieznany był
też zasięg ewentualnych reakcji między wsadem ołowionośnym a związkami
żelaza. Nasuwały się pytania: Czy zjawisko dotyczyło całej objętości pieca,
czy też powierzchni granicznej między warstwami wsadu i żużla? Czy reakcja
była efektem powierzchniowym dla stykających się ze sobą brył związków
żelaza i galeny, czy też efektem objętościowym? Podjęto więc systematyczne badania próbek żużli pobranych z różnych poziomów obiektu 1/02 – ze
strefy granicznej wsadu ołowiowego i warstwy żużli żelaznych (poziom VI,
60–70 cm) oraz ze strefy wsadu ołowiowego (poziom V, powyżej 70 cm). Na
ryc. 5 pokazano próbki żużli z pierwszych badań (a-b) oraz próbki z poszczególnych stref (c-f). Morfologicznie próbki były identyczne i zewnętrznie nie
wykazywały śladów wzajemnego odziaływania.
W mikrostrukturze próbek żużli ołowiowych z poziomu VI widoczne
są w jasnym polu widzenia 3 składniki strukturalne: ciemne igły, osnowa (ryc. 6; a-c, e) oraz lokalnie występujące w osnowie jasne dendryty.
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W kontraście polaryzacyjnym osnowę, barwiącą się na różne odcienie
koloru czerwonego, można sklasyfikować jako ołowiowe fazy tlenkowe
o różnym stopniu utlenienia (ryc. 6; d, f-g). Igły i dendryty dają kontrast
typowy dla faz krzemianowych. W strukturze występują ponadto ziarna metalicznego ołowiu (ryc. 6; h). Ziarna osnowy i igły są relatywnie
duże, a struktura wykazuje wysoką jednorodność, co może wynikać
z wysokiej temperatury panującej w tej strefie pieca i wolnego chłodzenia wsadu.
Próbki żużli ołowiowych z wyższego poziomu pieca (poziom V) charakteryzują się drobniejszą strukturą i wysoką niejednorodnością strukturalną (ryc. 7; a-d). W oparciu o obrazy obserwowane w kontraście polaryzacyjnym strukturę można sklasyfikować jako igły krzemianów na tle
osnowy tlenkowej (e-h). Potwierdzone to zostało późniejszą mikroanalizą
(tablica 2).
Tabela 2. Skład chemiczny składników strukturalnych próbek żużli w przeliczeniu
na tlenki
Składnik

Osnowa

Dendryty

Faza
MgO*
Al2O3*
SiO2
PbO
CaO
Fe2O3

Zawartość w % wag.
1,77
3,98
0,49
26,81
17,10
49,03
70,45
17,5
11,62
1,77

Jasne igły

Ciemne kryształy

Ciemne
igły

0,54
17,13
71,11
10,9

0,30
0,24
50,22
1,40
47,85

0,84
0,84
48,35
3,92
46,02

Mikrostruktury próbek żużli żelaznych pokazano na ryc. 8. W strukturze zidentyfikowano ciemnoszarą osnowę fajalityczną z jasnoszarym
mulitem oraz jasne dendryty wistytu FeO. Struktura wykazuje dużą niejednorodność, co dotyczy głównie dendrytów wistytu (a-d). W kontraście
polaryzacyjnym czerwone przebarwienia w pobliżu powierzchni i pęcherzy mogą sugerować lokalne zmiany składu chemicznego ziarn fajalitu
lub obecność tlenków ołowiu (czerwone obwódki; f). Dendryty wistytu
wykazują lokalnie efekt wtórnego utlenienia (c).
W tablicy 3 zaprezentowano wyniki mikroanalizy rentgenowskiej
próbek, w reprezentatywnym obszarze 500x500 μm. Nie stwierdzono
istotnych różnic w składzie chemicznym żużli ołowiowych pobranych
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z poziomu VI i V. Żużle żelazne miały skład typowy dla żużli kwaśnych
i nie wykazywały obecności faz związanych z ewentualnym kontaktem ze
związkami ołowiu.
Tabela 3. Skład chemiczny żużli ołowiowych i żelaznych z różnych poziomów obiektu
1/02
Próbka
Faza
ZnO
MgO
Al2O3
SiO2
PbO
K2O
CaO
Fe2O3

Żużel Pb, p. VI Żużel Pb, p. V
Średnia zawartość w % wag.
3,43
1,23
2,35
4,28
2,54
23,67
24,24
43,17
54,50
0,37
20,08
16,92
3,03

Żużel Fe, p. VI

Placek glejty

10,69
29,94

1,73
3,96
83,80

2,22
5,67
49,86

10,51

Składniki strukturalne obserwowane w mikrostrukturze próbek żużli
zdeterminowane są przemianami fazowymi zachodzącymi w warunkach
ich formowania. Dla opisu procesów technologicznych istotne znaczenie ma więc skład fazowy próbek. Na ryc. 9 przytoczono dyfraktogramy
próbek żużli ołowiowych i żelaznych. Przy zadanym składzie chemicznym próbek zidentyfikowano następujące fazy: w żużlach ołowiowych
(poziom VI) – Pb3SiO6, Pb5SiO7, PbO2, Pb3O4, w żużlach ołowiowych
(poziom V) – Pb3SiO6, Pb5SiO7, Pb, PbO2, Pb3O4, w żużlach żelaznych
(poziom VI) – Fe2SiO4, Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe, Pb, PbO2.
Otrzymane wyniki analizy fazowej próbek żużli ołowiowych zmodyfikowano w oparciu o wygenerowany numerycznie równowagowy skład fazowy,
oparty na rezultatach mikroanalizy (Tablica 4). Po przyrównaniu wygenerowanych faz uzyskano zadowalającą zgodność linii empirycznych i wzorcowych dla: Ca3Al2(SiO4)3, Pb2O, Ca2Pb3Si3O11 – poziom VI i Pb, PbSiO3,
CaSiO3, Ca3Al2(SiO4)3 – poziom V. Obok faz tlenkowych w żużlu ołowiowym
występują zatem krzemiany ołowiowe, krzemiany wapniowe i glinokrzemiany wapniowe.
W wynikach analiz fazowych żużli żelaznych pojawił się tlenek ołowiu
i ołów metaliczny. Był to oczekiwany dowód pozostawania żużli żelaznych
w piecu w obecności faz ołowiowych. W warunkach procesu zarówno ołów,
jak i glejta PbO intensywnie parowały, a pary tych faz mogły sublimować
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na bryłach żużli żelaznych. Duża naważka sproszkowanych żużli, użyta do
analizy, dała dyfrakcję od faz niewykrywalnych innymi metodami.
Tabela 4. Wyniki symulacji składu fazowego żużli ołowiowych z poziomu V i VI
Próbka z poziomu VI
Faza
Pb3Ca2Si3O11
Ca2FeSi2O7
PbO2
Ca3Al2Si3O12
(Ca,Mg)SiO4
ZnO
Ca2SiO4
ZnAl2O4

Udział %
45,50
13,61
12,23
12,17
9,65
3,67
3,00
0,14

Próbka z poziomu V
Faza
Pb
PbSiO3
CaSiO3
Ca3Al2Si3O12
CaMgSi2O6
SiO2
KAlSi3O8

3.2. Żużle żelazne miseczkowate w procesie wczesnośredniowiecznego strącania ołowiu żelazem
Przedstawione wyżej wyniki badań obiektów z wykopalisk na stanowisku Dąbrowa Górnicza-Łosień potwierdziły słuszność postawionej tezy
o stosowaniu w procesie wytopu ołowiu na tym stanowisku, datowanym
na XI–XII, metody strącania ołowiu żelazem. Ślady ołowiu i tlenku ołowiu
PbO stwierdzone na próbkach brył żużla żelaznego pobranych z obiektu 1/02, będącego piecem hutniczym, który można określić w żargonie
hutniczym jako „piec zatrzymany w biegu”, czerwone przebarwienia
przy brzegach przekrojów próbek żużli żelaznych poddanych obserwacjom w kontraście polaryzacyjnym, a także efekty wtórnego utleniania
struktury żużli żelaznych świadczą o obecności żużli żelaznych w procesie wytopu ołowiu. Otwartą sprawą pozostawała postać wsadu żelazonośnego. Wykopaliska prowadzone w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu
nie dały jednoznacznych informacji o charakterze wsadu zawierającego
żelazo. Wsadem takim mogły być żużle miseczkowate odkryte na stanowisku nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu (ryc. 10a). Obiekty związane z metalurgią ołowiu zostały szczegółowo opisane w pracy (Rozmus, Suliga 2012).
Wobec braku zachowanego w całości pieca hutniczego, jaki został odkryty
w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu, wnioski o udziale żużli miseczkowatych
w procesie redukcji rud ołowiowych mają tu charakter pośredni. Trudno
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jest wyróżnić żużle uczestniczące w procesie wytopu od żużli składowanych przed użyciem w procesie. Podstawowym dowodem stosowania żużli
miseczkowatych do strącania ołowiu jest obecnie mikrostruktura strefy przypowierzchniowej przekroju miseczki (ryc. 10b). Ewidentne jest
zubożenie tej strefy w wistyt FeO i wysoki udział eutektyk, z segregacją
K2O z 1,71% do 10,96%, Al2O3 z 5,63% do 14,41%. W przypadku redukcji
tlenku lub siarczku ołowiu faza uczestnicząca w procesie – żużel żelazny
powinien się utleniać, a więc wistyt powinien przechodzić na wyższy stopień utlenienia. Efekt taki miał miejsce w żużlach z obiektu 1/02 (por.
punkt 4.1).
3.3. Placki glejty
Często spotykanym obiektem na stanowisku w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu były „placki” glejty. W procesie wytopu ołowiu z rud galenowych glejta jest tworzywem pośrednim, powstającym podczas prażenia
rud lub samej redukcji metodą reakcyjną (por. punkt 2, reakcja 1–2). Forma obiektów sugerowała, że glejta mogła być celowo odlewana w procesie wytopu ołowiu i w wykopaliskach odkryto jej postać handlową, np. do
ówczesnego garncarstwa, szklarstwa, farbiarstwa. Na ryc. 11 przedstawiono „placek” glejty ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i mikrostrukturę przekroju placka.
Skład chemiczny próbki glejty był następujący: Al2O3–1,73%, SiO2–
3,96%, PbO-83,80 %, CaO-10,51%. Mikrostruktura w kontraście polaryzacyjnym świadczyła o dużej czystości glejty, jednorodności strukturalnej
i braku ziarn ołowiu. Nie mogła to być zatem glejta uczestnicząca w procesie redukcji. Została oczyszczona z faz krzemianowych i metalicznego
ołowiu, ujednorodniona i odlana do odpowiednich form, uzyskując w ten
sposób postać handlową.
Podsumowanie
W pracy dokonano materiałoznawczej weryfikacji tezy o stosowaniu we
wczesnym średniowieczu technologii strącania ołowiu żelazem w warsztatach hutniczych w rejonie Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Obiekty
źródłowe i komplementarne badania próbek żużli ze stanowisk archeolo-
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gicznych potwierdziły udział żużli żelaznych w procesie technologicznym
wytopu ołowiu. Wykazano obecność Pb i PbO na bryłach żużli żelaznych
odkrytych na badanych stanowiskach, efekty wtórnego utlenienia tlenków
żelaza w strefie przypowierzchniowej żużli miseczkowatych i brył żużlowych z pieca hutniczego – zanik FeO, pojawienie się eutektyk z układu
Fe-Si-O, utworzenie trójwartościowych tlenków żelaza.
W procesie hutniczym wytopu ołowiu stosowano żużle miseczkowate
z warsztatów hutnictwa żelaza – pieców dymarskich, pieców kuźniczych.
Żużle miseczkowate stanowiły wsad do pieców wytapiających ołów, prawdopodobne jest również stosowanie miseczek jako zaprawy tych pieców.
Nie można wykluczyć innych form wprowadzania związków żelaza, np. rud
żelaza – na co są dowody archeologiczne, lub minerałów żelazistych ze złoża
rud ołowiu.
Udokumentowano postać i prawdopodobne przeznaczenie „placków”
glejty, odkrywanych na badanych stanowiskach hutniczych. Wykazano,
że glejta była przetapiana, oczyszczana i odlewana na postać handlową.
Na przykładzie badań obiektów ze stanowisk archeologicznych w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu zaprezentowano możliwości
badawcze technik materiałoznawczych w opisie próbek żużli z wykopalisk archeologicznych – mikroskopii optycznej, mikroskopii skaningowej,
mikroanalizy rentgenowskiej, dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizy fazowej, podkreślając konieczność badań komplementarnych, wzajemnie uzupełniających się.
W badaniach posiłkowano się symulacjami numerycznymi termodynamiki reakcji zachodzących w piecu do wytopu ołowiu oraz wynikami generowania teoretycznego składu fazowego badanych układów, w warunkach
równowagowych. Metodyka taka powinna na stałe znaleźć swoje miejsce
w badaniach z zakresu archeometalurgii.
Autorzy dziękują pani dr hab. inż. Agnieszce Kopii za pomoc w interpretacji dyfraktogramów i panu mgr. inż. Wojciechowi Ślęzakowi za symulacje
numeryczne w programie Fact Sage.
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Ryc. 1. Zmiana
entalpii swobodnej
ΔG0T reakcji
redukcji rudy ołowiu
z temperaturą przy
tzw. polskim sposobie
wytopu ołowiu
(reakcja PbS z O2
i PbO)

Ryc. 2. Zmiana
entalpii swobodnej
ΔG0T reakcji redukcji
rudy ołowiu metodą
strącania żelazem
(dla produktów
reakcji FeS i FeS2),
wistytem i fajalitem

Ryc. 3. Ob. 2/2009 – spągowa warstwa pieca hutniczego wyłożona kamieniami
i miseczkami żużla żelaznego
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Ryc. 4. Mikrostruktura elektronowa SE próbek żużli ołowiowych i żelaznych z obiektu
1/02 ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu, a – kropla ołowiu uformowana
na tlenkowej osnowie, z iglastymi wydzieleniami krzemianów ołowiu; b – dendryty
wistytu FeO na tle ciemnoszarej osnowy fajalitu Fe2SiO4 i jasnoszarego mulitu
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Ryc. 5. Próbki żużli ołowiowych (a, c-d) i żelaznych (b, e-f) z obiektu 1/02
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Ryc. 6. Mikrostruktura próbek żużli ołowiowych z obiektu 1/02 – poziom VI,
obserwowana w jasnym polu widzenia ( a-c, e) oraz w kontraście polaryzacyjnym (d, f-g)
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Ryc. 7. Mikrostruktura próbek żużli ołowiowych z obiektu 1/02 – poziom V,
obserwowana w jasnym polu widzenia ( a-d) oraz w kontraście polaryzacyjnym (e-h)
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Ryc. 8. Mikrostruktura próbek żużli żelaznych z obiektu 1/02 – poziom VI,
obserwowana w jasnym polu widzenia (a-d) oraz w kontraście polaryzacyjnym (e-h)
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Ryc. 9. Dyfraktogramy próbek żużli ołowiowych z poziomu VI ob. 1/02 (a-b) oraz
żużla żelaznego z poziomu VI (c). Dyfraktogramy (a-b) przedstawiają dwa warianty
udokładnienia, bez (a) i po wygenerowaniu składu fazowego (b)
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Ryc. 10. Żużel miseczkowaty ze stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu (a) oraz
mikrostruktura strefy przypowierzchniowej miseczki (b)

173

174

I. SULIGA, T. KARWAN, M. KARBOWNICZEK, D. ROZMUS

Ryc. 11. Placek glejty ze stanowiska Dąbrowa Górnicza-Łosień (a) i mikrostruktura
próbki placka w kontraście polaryzacyjnym (b)

LESZEK CHRÓST

Ołowiowy ślad „Wiślan” odczytany
z torfowisk obszaru kruszconośnego
śląsko-małopolskiego1

Wprowadzenie
Najstarsze świadectwa historyczne istnienia na ziemiach polskich górnictwa oraz hutnictwa srebra i ołowiu pochodzą z XII wieku (1136 i później).
Natomiast rezultaty badań zanieczyszczeń związkami metali torfowiska
pod Wolbromiem (rysunek 1), leżącego na głównym kierunku transmisji
z wiatrem zanieczyszczeń emitowanych z obszarów kruszconośnych śląsko-krakowskich (rysunek 2), jak i wyniki badań kilku torfowisk usytuowanych
w zlewni Brynicy sugerowały jeszcze wcześniejszy (IX wiek n.e.) początek
hutnictwa srebra i ołowiu na tym obszarze. Dodatkowo w trzech torfowiskach
zgrupowanych w zlewni górnej Brynicy stwierdzono zanieczyszczenie ołowiem znacznie starszych warstw torfu, tworzących się od 3000 lat p.n.e. (torfowiska Bizja, Ossy) i od 1000 lat p.n.e. (torfowisko Żyglin) (Chróst et al. 2007,
2008, 2010), zanieczyszczonych być może na skutek pozyskiwania i przetwarzania kopalin, w tym rud żelaza (hematytów) zasobnych w ołów (Cabała et al.
1

Wykorzystano wyniki badań z lat 2007–2009 i 2012 prowadzonych przez Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, dofinansowanych przez Województwo Śląskie, i wyniki badań
wykonanych w ramach projektu badawczego własnego MNiSW z lat 2009–2011: „Opracowanie
i weryfikacja metody datowania początków, rozwoju i natężenia hutnictwa ołowiu i kupelacji srebra
z wykorzystaniem metody pomiarów depozycji zanieczyszczeń w torfowiskach obszarów kruszconośnych Polski południowej” (grant badawczy KBN /obecnie MNiSW/ nr N N109 187037, Kierownik dr inż. Zdzisław Hensel).
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2012; Tudyka, Pazdur 2010). Udzielenie odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty
początek pozyskiwania srebra jest istotne ze względu na historię technologii
wytwarzania metali w Polsce, jak i ze względu na znaczenie tej gałęzi wytwórczości dla budowy i umacniania wczesnośredniowiecznych ośrodków władzy
w Małopolsce, na Śląsku i szerzej – w środkowej Europie. Badacze wczesnego
średniowiecza w skrajnie różny sposób podchodzą do istnienia tzw. „Państwa Wiślan”, lokalizowanego w rejonie Polski południowej (np. Buko 2005,
s. 81–89; Urbańczyk 2008). Moim zdaniem historia budowniczych dziesięciu
kopców (Buko 2005, s. 155, ryc. 7.8.) usytuowanych blisko rzek – rogatek
hipotetycznego „Państwa Wiślan”, rozumianego jako jakiś rodzaj organizacji
społeczeństwa tego obszaru, zapisana jest w torfowiskach.
Porównanie zmian w zanieczyszczeniu ołowiem poszczególnych odcinków rdzeni pobranych z torfowiska Wolbrom ze znanymi wielkościami
wydobycia rud ołowiu od XVI wieku (Molenda 1972) z danymi z roczników statystycznych (Rocznik statystyczny, Mały rocznik statystyczny)
i z zanieczyszczeniem datowanych warstw osadu laminowanego Jeziora
Gościąż (Goslar et al. 1999) wykazało zgodność wielkości wydobycia rud
z osadzaniem się zanieczyszczeń w tym torfowisku (rysunek 1). Zakładając, że w torfowiskach szuwarowych wtórne migracje zanieczyszczeń
nie wywołują istotnych zmian w zdeponowanych masach ołowiu i jego
związków, przyjęto za możliwy gwałtowny rozwój hutnictwa srebra i ołowiu w IX wieku n.e. Uzyskiwane w badaniach z lat 2007–2012 dodatnie
korelacje pomiędzy zawartością ołowiu, srebra, miedzi a zawartością węgli
drzewnych potwierdzają brak istotnej migracji wymienionych metali po
zdeponowaniu w badanych torfowiskach. Dodatkowo stwierdzono efekt
wyprzedzenia wzrostu zawartości metali w torfach przez wzrost zawartości węgli drzewnych – materiału łatwiej wynoszonego z wodami z zanieczyszczanych powierzchni do cieków wodnych. Udokumentowania wymagało lokalne pochodzenie zanieczyszczeń – z okolic eksploatowanych
wychodni utworów kruszconośnych i z najbliżej wychodni usytuowanych
cieków wodnych, w których mógł być płukany urobek.
Metoda
Badano rdzenie torfowisk szuwarowych (torf typu niskiego), tworzących
się w dolinach eutroficznych wód płynących oraz stojących. Torfowiska tego
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typu są odporne na zalewy powodziowe i znoszą większe wahania poziomu
wód (Tobolski 2000). W jednym przypadku badano torf typu wysokiego z torfowiska Rotuz. Torfowiska typu wysokiego zasilane są ubogimi w składniki
odżywcze wodami opadów atmosferycznych, dlatego kumulowane w takich
torfach zanieczyszczenia docierają do nich głównie poprzez atmosferę.
Przebadano rdzenie pobrane z 10 torfowisk usytuowanych w zlewniach
cieków odwadniających obszary, na których występują wychodnie dolomitu
kruszconośnego, w tym 2 torfowiska ze strzemieszycko-łosieńskiego mikroregionu osadniczego (Tucznawa i Strzemieszyce), rozpoznanego pod względem występowania wczesnośredniowiecznego hutnictwa ołowiu i srebra.
Materiałem odniesienia były rdzenie pobrane z czterech torfowisk oddalonych od śląsko-małopolskich obszarów kruszconośnych (rysunek 2).
Informację o zmienności w natężeniu zanieczyszczania środowiska ołowiem w poszczególnych przedziałach czasu (rysunki 3, 5 i 6) uzyskano
przez oznaczenie mas wymytego kwasem solnym na gorąco ołowiu zdeponowanego w poszczególnych warstwach badanych torfowisk. Metodą
radiowęglową 14C datowano warstwy torfu pobrane w równych odstępach
z odcinków rdzeni, na których stwierdzono spadek koncentracji ołowiu
do poziomu tła (ryc. 3). O górniczym i hutniczym pochodzeniu ołowiu
w torfach świadczy niespotykane w typowych torfowiskach zanieczyszczenie kawałkami węgli drzewnych badanych niektórych rdzeni torfu
(średnio 4 g/dm3 torfu), co odpowiada 1,6% udziałowi objętościowemu
węgli w zanieczyszczonym ołowiem torfie.
Do datowania torfu wykorzystano również charakterystyczny gwałtowny
zanik w profilu torfowym podatności magnetycznej torfu, odpowiadający czasowi tworzenia się torfu około roku 1730, wywołany brakiem udziału cząstek
emitowanych podczas wysokotemperaturowego spalania węgli kamiennych.
Powierzchni torfowisk przypisano czas wytworzenia o 1 rok późniejszy od
roku poboru rdzenia.
Do przeliczenia wieku radiowęglowego BP na wiek kalendarzowy AD/
BC wykorzystano program komputerowy OxCal 4.1 Manual.
Wyniki
Na rysunku 5 przedstawiono poziomy zanieczyszczenia ołowiem poszczególnych warstw torfowisk, wytworzonych pomiędzy latami 600 i 1300 n.e.,
odpowiadające środkom przedziałów ufności datowania poszczególnych
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warstw torfu (dane z tabeli 1). W celu porównania wyników pochodzących
z torfowisk podlegających w różnym stopniu naturalnemu zanieczyszczaniu ołowiem dane na rycinie 5 przedstawiono w wartościach względnych.
Uzyskano je, dzieląc wyniki wymywalności ołowiu z poszczególnych warstw
przez wymywalność ołowiu z warstwy położonej najniżej w badanym odcinku
profilu.
Wartości bezwzględne wymycia ołowiu przedstawiono w tabeli 1.
Tam przedstawiono również średnie roczne przyrosty badanych rdzeni i grubości poszczególnych warstw wytworzonych w latach pomiędzy
600 a 1300 n.e., rozszerzone na 95% przedziały ufności datowania czasu
powstania tych warstw.
Na rysunku 6 przedstawiono w wartościach bezwzględnych masy
wymywanego ołowiu zarówno z części środkowej badanych warstw (dane
przedstawione w tabeli 1), jak i wartości wymywanego ołowiu na głębokościach skrajnych 95 % przedziałów ufności datowań badanych warstw,
wyznaczonych metodą przedstawioną na rysunku 3. Wartości skrajne
wymycia ołowiu odczytano z diagramów głębokość – wymycie ołowiu
poszczególnych rdzeni torfu.
W tabeli 2 przedstawiono lokalizację poszczególnych badanych torfowisk.
Wnioski
Wyniki badań 10 torfowisk sugerują istnienie w IX wieku hutnictwa srebra
i ołowiu w dorzeczu górnej Wisły. Na większą skalę zanieczyszczanie środowiska ołowiem wystąpiło tam od około roku 830, podobnie jak w Polsce północnej (De Vleeschouwer et al. 2009). W innych częściach Europy uzyskane
w tego typu badaniach krzywe zależności zanieczyszczenia poszczególnych
warstw torfów od czasu ich wytworzenia mają podobny przebieg, z najniższą
wartością skażenia ołowiem około roku 500 n.e.: w Hiszpanii (Martinez et
al. 2002), w Niemczech (Le Roux et al. 2005), w Brytanii (Lee, Tallis 1973),
w Szwecji (Renberg et al. 2002), jak i w lodowcach Grenlandii (Hong et al.
1994). O lokalnym pochodzeniu emitowanego do środowiska ołowiu świadczą większe masy zdeponowanego ołowiu na obszarach kruszconośnych śląsko-małopolskich w porównaniu z jego depozycją w torfowiskach bardziej
oddalonych od tego obszaru. W rejonie Łośnia (Tucznawa) i Strzemieszyc
zanieczyszczanie środowiska ołowiem wystąpiło później – pomiędzy latami
1100 i 1200 n.e. Otrzymane wyniki nie są sprzeczne z wynikami uzyskanymi
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z badań torfowiska pod Wolbromiem, w którym odkładały się zanieczyszczenia z całego śląsko-krakowskiego obszaru kruszconośnego dzięki specyficznemu usytuowaniu tego obiektu na głównym kierunku transmisji z wiatrem
zanieczyszczeń, w obniżeniu terenu pomiędzy wyżynami Krakowską i Częstochowską. Dlatego można uznać wyniki z torfowiska pod Wolbromiem jako
reprezentatywne dla całego śląsko-krakowskiego obszaru kruszconośnego.
Wyniki badań znacznie starszych warstw torfu trzech innych torfowisk zgrupowanych w zlewni górnej Brynicy (w rejonie miejscowości Żyglin, Ossy
i Bizja) sugerują długotrwałe, praktycznie ciągłe pozyskiwanie tam kopalin
i ich przetwarzanie, o czym świadczy znaczne, jak dla torfowisk, nagromadzenie w nich węgli drzewnych i metali o cechach samorodków (Cabała et
al. 2012; Tudyka, Pazdur 2011). Ze względu na zawężony przedział czasu
rozpatrywany na Konferencji wyników tych obszerniej nie przedstawiono.
Podczas badań z lat 2007–2011 stwierdzono młody wiek (poniżej 2000
lat) bardzo wielu torfowisk przy braku cech wskazujących na niekorzystne warunki klimatyczne dla ich wzrostu na przełomie er. Nieliczne torfowiska starsze, występujące na tym samym obszarze, nie wykazują na
przełomie er zaburzeń przyrostu, co sugeruje wykorzystywanie torfu
przed nową erą do jakichś celów, co spowodowało ich zanik i ponowne
narastanie w czasie ostatnich 2000 lat. Świadczyć to może o długotrwałym pozyskiwaniu i przetwarzaniu kopalin na obszarze kruszconośnym
śląsko-krakowskim, na którym pozyskiwanie srebra od IX wieku n.e. było
tylko jednym z wielu, kolejnym przedsięwzięciem dawnych społeczności
zasiedlających obszar Polski południowej. Odczytywanie informacji „zapisanej” w torfowiskach w sposób istotny rozszerza możliwości poznawania
pradawnych dziejów obszarów, na których te twory natury jeszcze się
zachowały.
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Lata
Torfowiska grupy A

Kalety

Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Miasteczko
Poziom warstwy od
Śląskie
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Boruszowice Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Lasowice
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Józefka
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Ostróżnica
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Hutki
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]

n.e.

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

54,5
62,5
8,0
140
39,4
42,5
3,1
22,5
54,5
58,4
3,9
58
24,5
25,4
0,9
80
>66,3
>66,3

53,2
59,3
6,1
235
38,6
42,3
3,7
24
52,5
56,7
4,2
87
23,4
24,2
0,8
170
>62,2
76,0
>13,8
~35
90,2
~105
14,8
100,5
31,2
33,0
1,8
320

50,3
57,2
6,9
300
37,5
42,1
4,6
24
50,6
55,0
4,4
126
23,2
23,9
0,7
290
58,0
70,9
12,9
840
85,2
102
16,8
80
30,3
32,1
1,8
415

47,4
55,3
7,9
320
36,8
42,0
5,2
25
48,7
53,2
4,5
187
23,0
23,7
0,7
355
54,0
65,4
11,4
1750
80,2
98,0
17,8
35
29,5
31,2
1,7
510

44,4
52,8
8,4
520
36,0
40,7
4,7
27
46,0
51,3
5,3
255
22,8
23,4
0,6
480
49,9
60,0
10,1
920
75,2
89,8
14,6
150
28,8
30,3
1,5
645

41,3
48,3
7,0
1050
27,2
38,7
11,5
120
43,4
49,5
6,1
278
20,7
23,2
2,5
1170
45,6
54,3
8,7
766
70,2
83,0
12,8
410
28,2
29,4
1,2
750

38,0
44,4
6,4
1440
24,0
30,0
6,0
1200
41
48,8
7,8
305
19,7
22,5
2,8
1515
41,6
49,0
7,4
842
65,3
76,0
10,7
3470
27,8
28,6
0,8
920

34,7
42,7
8,0
1630
20,9
25,4
4,5
5700
38,3
45,1
6,8
520
18,6
20,9
2,3
1660
37,5
43,3
5,8
760
57,7
69,2
11,5
1630
27,2
27,9
0,7
1120

>47,7
47,7
~5,5

43,2
49,8
6,6
5,8
43,2
49,8
6,6

38,7
46,0
7,3
8,2
38,7
46,0
7,3

<45,

50,2
~55,0
4,8
43,0

48,7
53,4
4,7
46,0

47,1
51,8
4,7
60,0

34,1
42,5
8,4
13,0
34,0
42,5
8,5
23,0
44,0
50,2
6,2
50,0

29,5
39,1
9,6
17,4
29,5
39,1
9,6
12,0
40,3
48,6
8,3
70,0

25,0
35,6
10,6
35,0
25,0
35,6
10,6
34,0
37,5
45,6
8,1
92,0

20,5
32,2
11,7
51,0
20,5
32,2
11,7
104,0
34,6
40,7
6,1
195,0

26,3
28,4
2,1
49,6
25,0
28,8
3,8
30
69,0
75,5
6,5
58,0
135
49,6

25,6
27,7
2,1
54,4
24,2
27,9
3,7
36
67,7
73,6
5,9
59,0
128,5
53,2

25,0
26,7
1,7
62,0
23,3
27,0
3,7
43,5
66,3
71,9
5,6
59,0
122,6
63,2

24,4
25,8
1,4
70,0
22,8
26,2
3,4
46,5
65,0
70,0
5,0
62,0
111,7
74,3

23,7
25,0
1,3
77,5
21,6
25,3
3,7
54,0
63,6
68,2
4,6
73,0
100,6
73,8

23,2
24,2
1,0
84,5
20,3
24,4
4,1
68,0
62,2
66,4
4,2
82,0
89,5
59,7

22,6
23,2
0,6
85,0
19,0
23,6
4,6
72,0
60,9
64,5
3,6
94,0
80
63,7

20,7
22,3
1,6

<=33
>95,0
>95,0
<90
32,0
33,8
1,8
250

 Torfowiska grupy B
Tucznawa 1
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Tucznawa 2
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Strzemieszyce Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]

kalendarzowe

>47,7

>51,5
>51,5

Średnia grubość
rocznego przyrostu
[ mm ]
0,28

0,25

0,21

0,07

0,48

0,57

0,08

0,4

0,4

0,25

Torfowiska grupy C
Częstochowa

Kielce

Jezioro


Rotuz*

Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Poziom warstwy od
[cm]
do
Grubość warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]
Poziom warstwy [cm]
Wymyty ołów [mg/kg]

17,6
22,8
5,2
80,1
59,5
61,8
2,3
107,0
68,5
81,2

0,08

0,1

0,17

0,95

*- Torfowisko typu wysokiego.

Tabela 1. Charakterystyka odcinków rdzeni torfowych z poszczególnych torfowisk,
wytworzonych w przedziale czasu pomiędzy latami 600 i 1300 n.e., w odstępach
stuletnich, +/ – 95% przedział ufności datowania czasu tworzenia się torfu
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Torfowisko
Bizja
Boruszowice
Częstochowa
Hutki 1
Jezioro
Józefka
Kalety
Kielce
Lasowice
Miasteczko Śląskie
Ossy
Ostróżnica
Rotuz
Strzemieszyce
Tucznawa 1
Tucznawa 2
Wolbrom
Żyglin

Lokalizacja
N 500 27’ 12,4”
N 500 29’ 52,3”
N 500 49’ 18,2”
N 500 18’ 26,5”
N 500 47’ 24,8”
N 500 23’ 17,2”
N 500 30’ 24,2”
N 500 51’ 03,6”
N 500 27’ 24,3”
N 500 30’ 18,1”
N 500 25’ 33,7”
N 500 27’ 09,1”
N 490 53’ 45”
N 500 18’ 42,2”
N 500 22’ 18,8”
N 500 22’ 18,0”
N 500 22’ 44,0”
N 500 28’ 57,4”

E 180 58’ 56,8”
E 190 46’ 46,4”
E 190 09’ 33,2”
E 190 30’ 33,8”
E 190 50’ 08,1”
E 190 58’ 31,2”
E 190 51’ 35,0”
E 190 47’ 30,7”
E 180 52’ 30,3”
E 190 53’ 55,0”
E 180 59’ 24,9”
E 180 57’ 42,1”
E 180 52’ 49”
E 190 17’ 19,0”
E 190 20’ 43,2”
E 190 20’ 42,3”
E 190 44’ 51,0”
E 180 59’ 09,5”

Uwagi
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu wysokiego
Torfowisko typu niskiego
Mokradło okresowe
Mokradło okresowe
Torfowisko typu niskiego
Torfowisko typu niskiego

Tabela 2. Współrzędne geograficzne miejsc poboru do badań poszczególnych rdzeni
materii organicznej
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Produkcja ołowiu w obecnych granicach Polski
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ołowiu [Mg ]
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Lata kalendarzowe
Ołów wymyty
kwasem solnym
z wysuszonego torfu
[ mg/kg ]

Torfowisko Wolbrom ( 0-80 cm p.p.t.)
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Warstwy torfowiska Wolbrom 1 cm grubości




















góra
0 cm

Torfowisko Wolbrom (59-96 cm p.p.t.)
59 cm

Ryc. 1. Zanieczyszczenie ołowiem poszczególnych 1 cm miąższości warstw rdzenia
torfowiska pod Wolbromiem na tle danych o produkcji ołowiu w obecnych granicach
obszaru Polski i zanieczyszczeniu ołowiem warstw osadu laminowanego z Jeziora
Gościąż
A – (Molenda 1972)
B – Mały rocznik statystyczny GUS, Rocznik statystyczny GUS
C – PBPiEE „EKOPOMIAR” Leszek Chróst. Materiał do badań uzyskano dzięki
uprzejmości prof. Tomasza Goslara
D – (Goslar et al., 1999)
E – (Chróst 1990). Dane w wartościach średniej arytmetycznej z trzech niezależnych
oznaczeń ołowiu
F – Badania uzupełniające najgłębiej usytuowanych warstw torfowiska Wolbrom. Ołów
oznaczono jednorazowo w co drugiej 1 cm grubości warstwie torfu pobranego z innego,
dłuższego rdzenia torfowiska Wolbrom. Poziomy torfu odpowiadające sobie w obydwu
rdzeniach, pochodzące z głębokości od 60 do 80 cm p.p.t., dopasowano, porównując
wartości zanieczyszczenia ołowiem poszczególnych warstw
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Ryc. 2. Usytuowanie badanych torfowisk (patrz tabela 1, ryc. 5 i 6) względem obszarów
występowania wychodni dolomitów kruszconośnych.
Początek zanieczyszczania ołowiem poszczególnych torfowisk: 1 – pomiędzy VI
a IX w. n.e. (grupa A), 2 – po XI w. n.e. (grupa B); 3 – torfowiska zanieczyszczane od
kilku tysięcy lat; 4 – torfowiska kontrolne, oddalone od śląsko-małopolskich obszarów
kruszconośnych (grupa C)

Stężenie ołowiu w eluacie z torfu
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Ryc. 3. Sposób typowania
warstw torfu do datowania
metodą radiowęglową 14C.
Diagram mas ołowiu wymytego
z poszczególnych 5 cm
miąższości warstw rdzenia torfu
z torfowiska Ostróżnica. Dane
w wartościach względnych.
Czarne słupki oznaczają
warstwy wytypowane do
datowania
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Ryc. 4. Sposób określania przedziałów niepewności datowania poszczególnych warstw
torfu na przykładzie lat 830 i 1136 n.e. Poszczególne pary punktów usytuowane
na tej samej głębokości rdzenia torfu określają skrajne wartości 95 % przedziałów
niepewności datowania metodą radiowęglową 14C badanych warstw. Pojedynczym
trójkątem oznaczono wynik datowania warstwy torfu w oparciu o gwałtowny zanik,
około roku 1730 n.e., podatności magnetycznej torfu (z badań rdzenia torfowiska
Wolbrom). Widoczne odstępstwo od niezaburzonego układu warstw, które wystąpiło
na głębokości 24 cm p.p.t., wynika z zanieczyszczenia rdzenia starszymi torfami
naniesionymi z wodami cieku – efektu spotykanego w torfowiskach typu niskiego tym
częściej, im większa powierzchnia torfowiska leży powyżej punktu poboru rdzenia
torfu
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Torfowiska grupy B
Ołów wymywany w HCl [ wartości względne ]

Ołów wymywany w HCl [ wartości względne ]

Torfowiska grupy A









   
Lata kalendarzowe n.e.

Torfowiska grupy C



Ołów wymywany w HCl [ wartości względne ]










   









   

Lata kalendarzowe n.e.


Lata kalendarzowe n.e.




Ryc. 5. Zanieczyszczenie ołowiem poszczególnych warstw torfowisk, wytworzonych
pomiędzy latami 600 i 1300 n.e., odpowiadające środkom przedziałów ufności
datowania warstw torfu. Dane z tabeli 1 przedstawiono w wartościach względnych,
jako iloraz masy wymytego ołowiu z danej warstwy torfu i masy wymytego ołowiu
z warstwy najniżej usytuowanej w badanym odcinku rdzenia torfu. Lokalizację
w terenie poszczególnych grup torfowisk przedstawiono na rysunku 2
Ołów wymywany w HCL [ mg/kg s.m. ]
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Ryc. 6. Masy wymywanego ołowiu z poszczególnych warstw rdzeni torfowisk
tworzących się w określonych latach n.e. Przedstawiono w wartościach bezwzględnych
dane dla części środkowej badanych warstw (z tabeli 1) i dane dla wartości skrajnych
95 % przedziałów ufności datowania poszczególnych warstw torfu. Lokalizację
w terenie poszczególnych grup torfowisk przedstawiono na rysunku 2
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Stan badań nad znaleziskami
wczesnośredniowiecznych monet
z pogranicza Górnego Śląska i Małopolski

Tereny znajdujące się w obrębie wschodniej części Górnego Śląska i zachodniej Małopolski nie dostarczyły zbyt wielu wczesnośredniowiecznych znalezisk monet z okresu od X do XII w. Obszar ten
dotychczas nie cieszył się większym zainteresowaniem badaczy, co
zapewne było spowodowane zarówno stosunkowo słabym rozpoznaniem archeologicznym, jak i warunkami naturalnymi, niesprzyjającymi
intensywnemu rozwojowi osadnictwa w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Poważne zmiany w środowisku naturalnym tego rejonu
oraz znaczny stopień jego urbanizacji i uprzemysłowienia w przeciągu
ostatnich dwóch stuleci także znacznie utrudniały ewentualne poszukiwania archeologiczne oraz w pewnym stopniu ograniczały zainteresowania badawcze.Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych
w ostatnich latach dostarczyły jednakże nowych, bardzo interesujących
materiałów z zakresu działalności gospodarczej i osadnictwa tych terenów w okresie wczesnego średniowiecza. Uzyskane dane pozwalają
nam na odmienne spojrzenie na zagadnienia związane z osadnictwem,
gospodarką i handlem w okresie wczesnopiastowskim, przede wszystkim dotyczące pozyskiwania srebra i ołowiu z miejscowych złóż, a także handlu tymi surowcami.
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1. Źródła
Wczesnośredniowieczne, pochodzące z okresu od X do XII w. źródła
numizmatyczne występujące w obrębie Górnego Śląska oraz pogranicza zachodniej Małopolski prezentują się bardzo skromnie [mapa 1].
Z tego terenu znamy jedynie 6 skarbów, nieliczne monety z grobów oraz
pojedyncze znaleziska dokonane na terenie osad i grodów. Stanowiska
skupiają się w trzech rejonach. Pierwsze z nich znajduje się w okolicach Bytomia (skupisko bytomskie), skąd znamy skarb ze Stroszka oraz
monetę z grodu w Bytomiu (Bytom-wzgórze Małgorzatka). Drugie skupisko występuje w pobliżu Dąbrowy Górniczej, a w jego skład weszły:
skarb Dąbrowa Górnicza-Łosień, cmentarzysko w Strzemieszycach oraz
moneta z Siewierza. Kolejne, największe, rysuje się już w pobliżu Krakowa, na północ od tego miasta, w środkowej części oraz na południowym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Można tu wymienić
skarby z Glanowa, Ojcowa i Zielonej oraz cmentarzyska z Modlnicy
i Giebułtowa. Poza tymi skupiskami, na północ od krańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy rzekami Wartą i Liswartą odkryto skarb w Złochowicach. Na południu najdalej położone są znaleziska
z okolic Oświęcimia: pojedyncze monety z Góry Zamkowej w Oświęcimiu. Zachodnią granicę wyznacza rzeka Odra, a nad nią zanotowano
pojedyncze znalezisko monety z Raciborza oraz dalej na północ, już poza
badanym terenem, na Opolszczyźnie, skarb z Karłubca (Haisig 1966,
nr 19). Jak dotychczas nie odnotowano na tym obszarze stanowisk ze
znaleziskami monet pochodzącymi wyłącznie z X w. Najstarszym ze znanych dziś znalezisk jest prawdopodobnie niewielki depozyt ze Stroszka
(dziś Bytom), datowany ogólnie na X–XI w., gdzie w garnku glinianym
odkryto kawałki srebra lanego i siekanego (Haisig 1966, nr 44). Niestety
skarb został zniszczony jeszcze w XIX w., a o jego zawartości wiemy
niewiele (część trafiła do Staatliches Museum w Berlinie). Kolejnym,
nieco młodszym zespołem jest skarb z Zielonej, pow. Kraków (1909 r.),
zakopany po 1016 r. (Reyman 1966, nr 67). Depozyt ważył ponad 470 g
i zawierał monety (69 sztuk), placki srebrne (400 g) oraz 17 ozdób
(paciorki i kolczyki). Wśród monet wyróżniono 5 angielskich pensów,
48 denarów niemieckich, 2 czeskie oraz 14 krzyżówek typu CNP od II
do VI. Część tych zabytków trafiła do Muzeum Narodowego w Krakowie, resztę przetopiono. Na połowę XI w. jest datowany skarb z Gla-
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nowa, pow. Olkusz (Reyman 1966, 10), gdzie w 1875 r. odkryto kilkadziesiąt denarów krzyżowych, głównie typu V (zbiory nieznane). Duży
depozyt ze Złochowic (odkopany w 1938 r.) ważył ponad 1800 g, a został
ukryty w XI w., po 1059 r. (Reyman 1966, nr 68). Zespół ten składał
się głównie z placków srebrnych wagi ponad 1710 g i 4 ułamków sztabek srebra, a także 25 monet: 1 angielskiej, 1 duńskiej, 10 niemieckich,
2 czeskich i morawskich, 5 denarów krzyżowych oraz 3 węgierskich
i 3 ułamków nieokreślonych; były tam również 3 fragmenty paciorków
i fragment blaszki ze srebra. Skarb ten trafił do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Z końca XI w. (ok. 1097) pochodzi niewielki
skarb ukryty w namulisku jaskini Okopy Wielkie pod Ojcowem, odnaleziony w 1897 r. (Reyman 1966, nr 39). W glinianym garnku wystąpiło
tam ok. 140 g srebra, w tym 116 monet. Wśród monet wyróżniono: 89
denarów krzyżowych typów II-VII, 26 polskich denarów Sieciecha oraz
jeden węgierski, a także 2 placki srebra. Część tych zbiorów znajduje
się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Z XI stulecia pochodzi także większość monet odkrytych na cmentarzyskach i osadach w interesującym nas regionie. Co najmniej 23
z nich to denary krzyżowe, niemal wyłącznie typy młodsze: CNP V
i VI (Modlnica, Oświęcim-zamek, Bytom-Małgorzatka) (Reyman 1966,
nr 40; Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, nr 7) oraz CNP VII (Modlnica,
Giebułtów, Strzemieszyce Wielkie) (Reyman 1966, nr 9, 52). Bardzo
interesującego zespołu monet dostarczyło cmentarzysko w Modlnicy
pod Krakowem, badane wykopaliskowo w 2008 r., skąd pochodzi aż
21 monet, głównie krzyżówek (CNP typ II, V-VII), polski denar Bolesława Śmiałego oraz fragment niemieckiego feniga typu Ottona i Adelajdy (Szyber, Woźniak 2012). Poza opisanymi monetami znamy jeszcze
z tego terenu pojedynczą monetę węgierską, odkrytą w pobliżu kościoła
św. Jana w Siewierzu. Jest to denar Władysława I (1077–1095) (Rozmus 2009).
Do znalezisk datowanych na XII w. zaliczamy przede wszystkim duży
skarb z Dąbrowy Górniczej-Łosienia (2006 r.), składający się z monet,
placków i grudek srebra (Krudysz, Rozmus, Suchodolski, Szmoniewski
2009). W zespole przeważało srebro niemonetarne (179 sztuk), które
ważyło łącznie 1,79 kg, a wraz z nim wystąpiło co najmniej 1125 monet
polskich Bolesława Krzywoustego oraz jego synów: Władysława II
Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego, a także jedna krzyżówka. Ten
niezwykle interesujący depozyt został ukryty w drugiej połowie XII w.,
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ok. 1165 r. Najmłodsze, datujące są tutaj denary Bolesława Kędzierzawego typu 1, 2, 3 i 4. Denar tego władcy wybity w latach 1146–1157
odkryto także w Oświęcimiu (Kubiak, Paszkiewicz 1998, nr 107); z tej
miejscowości ze stanowiska Góra Zamkowa pochodzi także kilka innych,
nieznanych nam monet z XII w. Na zamku w Raciborzu natomiast wystąpił jednostronny fenig austriacki Leopolda V (1177–1194), wybity pod
koniec XII w. (Kubiak, Paszkiewicz 1998, nr 116).
Niemal wszystkie skarby ukryte w XI oraz XII w. na terenie pogranicza
górnośląsko-małopolskiego posiadają pewną wspólną cechę: zawierają
placki srebrne, w mniejszym lub większym procencie (Łosień, Zielona,
Złochowice, Stroszek), ale prawie nie ma w nich ozdób (oprócz skarbu
z Zielonej i niewielkich fragmentów w Złochowicach). Najwięcej placków stwierdzono w Dąbrowie-Łosieniu, ale niewiele mniej znajdowało
się w Złochowicach (co najmniej 1710 g), w niewielkim skarbie z Zielonej było 400 g; odnotowano je także w nieznanej ilości w Stroszku oraz
ok. 19 g w skarbie z Ojcowa. Ułamki placków wystąpiły również w grobach z Modlnicy. Większość monet z XI w. obecnych w skarbach stanowią
denary krzyżowe, przy niewielkim udziale denarów niemieckich, angielskich, czeskich, węgierskich i polskich. Udział tych ostatnich rośnie stopniowo od schyłku XI w., aby w zespole z Łosienia, ukrytym w XII w., osiągnąć niemal 100%. Podobną tendencję można zaobserwować w grobach
oraz na osadach, gdzie dominują zdecydowanie denary krzyżowe, przy
niewielkim udziale monet niemieckich, polskich i węgierskich.
Porównując wczesnośredniowieczne górnośląskie znaleziska numizmatyczne z XI i XII w. z młodszymi, datowanymi już na następne stulecie, zauważymy, że znaleziska monet z XIII w. są jeszcze mniej liczne [MAPA 1]. Z tego okresu znane są wyłącznie pojedyncze brakteaty
z cmentarzysk w Sławkowie i Cielmicach (Kubiak, Paszkiewicz 1998,
nr 13, 129) oraz z osad: Czeladź (Rogaczewska 2009), Bytom-Rynek
(Horbacz 2000) i Dąbrowa Górnicza-Łosień (Krudysz, Rozmus, Suchodolski, Szmoniewski 2009, s. 62 n.). Wyraźnie młodsze jest znalezisko
grosza turońskiego Filipa Pięknego (1285–1314) z Częstochowy (Kubiak,
Paszkiewicz 1998, nr 16). Znaleziska z XIII w. wystąpiły niemal wyłącznie w pobliżu starszych, datowanych na poprzednie stulecia: w skupisku bytomskim, dąbrowskim oraz w pobliżu Oświęcimia. Jedyny skarb
brakteatów z XIII w. pochodzi z Zalesia Śląskiego, woj. opolskie (Kubiak,
Paszkiewicz 1998, nr 168), z obszaru oddalonego na północny zachód od
większości opisywanych stanowisk. Depozyt z Zalesia został zakopany
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stosunkowo późno, dopiero po 1280 r. Brak jest stanowisk z obszaru Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, znane są dopiero z terenu miasta Krakowa.
2. Literatura
Aktualnie nie dysponujemy żadnym opracowaniem poświęconym
wyłącznie wczesnośredniowiecznym monetom z pogranicza Górnego
Śląska i zachodniej Małopolski. Poszczególne znaleziska zostały opublikowane w ramach serii „Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne” w tomie
„Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski i Śląska” w 1966 r.
(PSW IV) przez J. Reymana i M. Haisiga oraz w opracowaniu B. Butent-Stefaniak i D. Malarczyk „Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu” w 2009 r. Najnowsze znaleziska z Dąbrowy Górniczej-Łosienia zostały zaprezentowane na łamach „Wiadomości Numizmatycznych”
w 2009 r. przez zespół: L. Krudysz, D. Rozmus, S. Suchodolski, B. Szmoniewski a także w kilku innych pracach sumujących wyniki badań na tym
stanowisku. Z ogromnym zainteresowaniem oczekiwane jest monograficzne opracowanie monet z tego skarbu, przygotowywane przez zespół
badaczy pod kierownictwem prof. S. Suchodolskiego. Pojedyncze brakteaty z terenu Górnego Śląska, uzyskane w wyniku archeologicznych badań
wykopaliskowych przeprowadzonych w ostatnich latach, również opublikowano na łamach Wiadomości Numizmatycznych z 2009 r.
W inwentarzu S. Kubiak i B. Paszkiewicza „Znaleziska monet z lat
1146–1500 z terenu Polski. Inwentarz” odnotowano i skrótowo opisano
górnośląskie stanowiska datowane na drugą połowę XII wieku oraz na
następne stulecie.
Mennictwo górnośląskie zostało dogłębnie opracowane przez Borysa
Paszkiewicza w pracy „Pieniądz górnośląski w średniowieczu”, jednakże Autor poświęcił uwagę emisjom młodszym, rozpoczynając od schyłku XII w., kiedy po raz pierwszy pojawiła się moneta wybita na Górnym
Śląsku w mennicy w Raciborzu, za czasów panowania Mieszka Plątonogiego (1177? –1211), syna Władysława II Wygnańca.
Najobszerniejszego opracowania natomiast doczekały się monety z grobów, wyczerpująco omówione przez K. Wachowskiego w 1992 r. w pracy
pt. „Obol zmarłych na Śląsku i w Małopolsce we wczesnym średniowieczu” w kontekście innych znalezisk dokonanych w obrębie całego obszaru
Śląska i Małopolski.
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3. Podsumowanie
Zaprezentowany powyżej przegląd znalezisk oraz wynikających z nich
problemów badawczych nie wyczerpuje oczywiście całości zagadnienia,
ponieważ jest jedynie szkicem – przyczynkiem do studiów o szerszym
charakterze. Reasumując wszystkie uwagi należy podkreślić, że niezadowalający stan badań nad wczesnośredniowiecznymi monetami z terenów
pogranicza Górnego Śląska i zachodniej Małopolski jest w znacznej mierze spowodowany słabym ich rozpoznaniem, wynikającym z niedostatku
źródeł. Badania archeologiczne prowadzone w ostatnich latach na tym
obszarze dostarczają nowych, bardzo interesujących materiałów, dzięki
którym można stwierdzić, że brak większej ilości znalezisk monet z tego
terenu nie wynikał z jakiejś niezwykłej, nietypowej dla ziem polskich formy gospodarki czy nawet pustki osadniczej (jakkolwiek ziemie te były
uważane za pewnego rodzaju peryferię gospodarczą i polityczną Piastów),
lecz wyłącznie ze stanu badań.
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Mapa 1. Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z pogranicza Górnego Śląska
i Małopolski
1. Bytom; Bytom-Stroszek
2. Cielmice, pow. Tychy (Tychy-Cielmice)
3. Czeladź Wielka, pow. Będzin
4. Częstochowa
5. Dąbrowa Górnicza-Łosień
6. Giebułtów, pow. Kraków
7. Glanów, pow. Olkusz
8. Karłubiec (Gogolin-Karłubiec), pow.
Krapkowice
9. Modlnica, pow. Kraków

10. Ojców, pow. Kraków
11. Oświęcim
12. Racibórz
13. Siewierz, pow. Będzin
14. Sławków, pow. Będzin
15. Strzemieszyce Wielkie (Dąbrowa
Górnicza-Strzemieszyce Wielkie)
16. Zalesie, pow. Strzelce Opolskie
17. Zielona, pow. Kraków
18 Złochowice, pow. Kłobuck
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Kruszec, moneta, tranzyt czy „hybryda”,
czyli częścią jakiego systemu handlowego
były ziemie Polski południowej
w X wieku?
W wieku X, szczególnie od lat 30. do lat 70., napływ arabskiego srebra
na terytorium Europy „barbarzyńskiej“ osiągnął apogeum. Od końca stulecia dołączył do niego masowy import monety niemieckiej i angielskiej,
która zastąpiła kruszec azjatycki. W przeciwieństwie do poprzednich fal
z IX wieku trzecia faza z dirhemami, wybijanymi głównie przez Samanidów, objęła nie tylko obszary interioru wschodnioeuropejskiego oraz basen
Morza Bałtyckiego, lecz dotarła również do Europy Środkowo-Wschodniej: nad górny Boh i Dniestr, na Podlasie, Mazowsze, do Wielkopolski,
jak i nad górną Łabę (Adamczyk 2009). W tym kontekście powstaje kilka
pytań: przede wszystkim, jakimi szlakami importowano kruszec i jaką rolę
w eurazjatyckim systemie komercyjnym odegrały ziemie Polski południowej? Czy ich rola ograniczała się wyłącznie do tranzytu, czy dostarczały
one również ważnych produktów na rynki Azji i Europy Zachodniej? Może
były one swoistego rodzaju „hybrydą”, łączącą różne funkcje i systemy?
I wreszcie: kwestia różnic w roli poszczególnych regionów Polski południowej w siatkach kupieckich. Nie ulega wątpliwości, że wobec skromnej
bazy źródeł pisanych depozyty z kruszcem stanowią kluczowy wskaźnik
kontaktów handlowych. Kiedy zaczął on napływać do Polski południowej?
Zacznijmy od Śląska. Poniższa tabela zawiera zestawienie skarbów srebrnych z tego obszaru.
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Tabela 1. Depozyty ze Śląska z minimum 10 monetami bądź fragmentami monet
1. Sośnica, tpq 954/961 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 43)
2. Obiszów, tpq ok. 975 (Bartczak, Pokora, Suchodolski 1990)
3. Karwiany, tpq ok. 978 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966 nr 20)
4. Niemcza, tpq ok. 978 (Suchodolski 1984)
5. Kotowice, tpq ok. 983 (Butent-Stefaniak 2002)
6. Lasowice, tpq ok. 983 (Butent-Stefaniak, Bartczak 1997)
7. Gniechowice, tpq 995 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 15)
8. Radzików I, tpq 996 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 37)
9. Bystrzyca, tpq 999 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 5)
10. Gębice, tpq 999 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 13)
11. Legnica, tpq ok. 1000 (Czapkiewicz 1988)
12. Lubień, tpq ok. 1000 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 28)
13. Bolesławice, tpq 1002 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 3)
14. Kowale, tpq 1002 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 24)
15. Radzików II, tpq 1008 (Haisig, Kiersnowski, Reyman 1966, nr 38)

Pokazuje ona wyraźnie, że początek napływu dirhemów na Śląsk nastąpił
w latach 50. X wieku. Cyrkulacja arabskiego srebra objęła więc ten obszar
stosunkowo późno. Przypomnijmy, że pierwsze depozyty w Wielkopolsce
i na zachodnim Pomorzu datowane są na lata 30. X stulecia, a na Podlasiu
po 890/900 roku. O środkowej i wschodniej części Pomorza tutaj nie wspominamy, ponieważ zostały one wciągnięte do wymiany arabsko-bałtyckiej
już na początku IX wieku. Dodajmy, że z ponad 120 depozytów z tzw. ziem
polskich z minimum 10 monetami wybitymi między 900 a 1020 rokiem na
Śląsk przypada 12%. Jeśli uwzględnimy liczbę zawartych w nich monet i siekańców, ich procentowy udział zmaleje do około 7% (Adamczyk 2012, tabele
51, 52, 64 i 65). Skarby rozmieszczone są przede wszystkim wzdłuż środkowej Odry, prawie ich połowa wokół Wrocławia, gdzie w X stuleciu istniało
silne centrum osadnicze (Moździoch 2004).W jakim kontekście historycznym należy umiejscowić podłączenie się Śląska do eurazjatyckiej ekumeny
handlowej? Jeśli przyjmiemy, że plemiona śląskie znalazły się najpóźniej od
drugiej połowy X wieku pod wpływami politycznymi Przemyślidów, należałoby się najpierw zająć kontekstem czeskim (krytycznie Moździoch 2000).
Pojawienie się pierwszych depozytów srebrnych na Śląsku na przełomie lat
50. i 60. X stulecia pokrywa się chronologicznie z rozgromieniem Węgrów
w bitwie na Lechowym Polu przez Ottona I w 955 roku. Niewykluczone,
że efektem „ubocznym” zwycięstwa była konsolidacja władztwa Przemyślidów i umożliwienie im rozszerzenia wpływów trybutarnych na społeczności
zamieszkujące terytorium Śląska i Małopolski. Około 10 lat po Lechowym
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Polu komercyjną rolę Pragi w eurazjatyckim systemie handlowym opisuje żydowski kupiec i poseł z arabskiej Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub: „(…)
miasto Faraga jest najzasobniejsze z krajów w towary (…) I przychodzą do
nich z krajów Turków Muzułmanie, Żydzi i Turcy również z towarami i al-mathaqil al-marqktija a wywożą od nich niewolników, cynę i rodzaje futer”
(Kowalski 1946, s. 49).Termin al-mathaqil oznaczał w języku arabskim jednostkę wagową lub dinara, czyli złotą monetę o wadze 4,25 g (Kowalski 1946,
s. 75 n.; Zaborski 2006, s. 41, 43–50). Wiele wskazuje więc na to, że pojęcie
„mitkal” należy przetłumaczyć jako pieniądz kruszcowy, pieniądz na wagę.
Andrzej Zaborski proponuje interpretację „dobre, będące w obiegu monety“
(Zaborski, s. 41). Ibrahim ibn Jakub wymienia w Pradze również drobniejszą
jednostkę monetarną zwaną qanschar/kinsar (Kowalski 1946, s. 49). Najprawdopodobniej chodzi tutaj o europejskie denary. Praga pełniła więc rolę
centrum handlu transkontynentalnego (jeśli przyjmiemy, że pod pojęciem
„krajów Turków” należy generalnie rozumieć również Chazarię) i regionalnego, z którego srebro mogło być rozprowadzane na całą Europę środkową.
Kłopot polega na tym, że znaleziska dirhemów są w Czechach niezwykłą
rzadkością. Solidnie datowane skarby pochodzą z Moraw z przełomu X i XI
wieku: depozyt z miejscowości Kojetin (tpq 991) zawierał 140 monet, w tym
65 arabskich, oraz osiem fragmentów ozdób (Novák 2011); w skarbie z Kelča
(tpq 1002) znajdowały się wśród 2079 monet 1223 dirhemy oraz 306 fragmentów srebrnych ozdób (Novák 2011; Polanský 2007, s. 128, przyp. 5).
Depozyty te, zwłaszcza z Kelča, wykazują więc podobieństwa ze strukturą
skarbów wielkopolsko-pomorskich. Topografia tych znalezisk jest niezwykle pouczająca. Ponad 100 km na południowy zachód od Kelča, w Kosticach,
archeolodzy wykopali osadę handlową, którą można datować na wieki X–XI.
Jej położenie na styku marchii wschodniej, Węgier i Moraw oraz znalezione tam m.in. niemieckie i węgierskie denary, odważniki i wagi podkreślają
funkcje komercyjne na szlakach tranzytowych łączących południe z północą,
jak i zachód ze wschodem (Macháček w tym tomie). Obecność odważników
i wag na Śląsku sugeruje, że należał on do tej samej strefy handlowej co
wyżej wspomniana osada (Wachowski 1974). Poza tym w skarbach na Śląsku występują ułamki monet i ozdób już od lat 70. X wieku (tabela 1, nr 2),
a stopień ich fragmentaryzacji wydaje się nasilać na przełomie X/XI wieku
(tabela 1, np. nr 10 i 15). Koreluje to znakomicie ze znaleziskiem z Kelča oraz
depozytami strefy bałtycko-wielkopolskiej, nie rozstrzyga jednak ostatecznie
kwestii, skąd arabski kruszec napływał na Śląsk. Powróćmy do kontekstu
czeskiego. Z samych Czech dobrze datowanych skarbów z dirhemami nie
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znamy: Litomĕřice III i Řepov (Mladá Boleslav) to ogólnie pierwsza połowa X
wieku bez konkretnych informacji dotyczących zawartości depozytów (Warnke 1964, nr 98). Od lat 70. X stulecia dysponujemy natomiast znaleziskami
monet czeskich i niemieckich, które wymienione są w poniższej tabeli.
Tabela 2. Skarby z Czech z X wieku z minimum 10 monetami (Warnke 1964: nr 104,
139, 140, 114, 24, 124, 181)
Miejsce znaleziska
1. Mančice, tpq 967/972?
2. Podĕbrady I, tpq
967/972?
3. Podĕbrady II, tpq
967/972?
4. Novỳ Dvůr, tpq
967/972?
5. Čištěves, tpq 999
6. Ostromĕř, tpq 999
7. St. Boleslav, tpq 999

Liczba
monet
111

Procent monet Procent monet
czeskich
niemieckich
100
-

300

33

67

1395

99

1

300
356
411
1015

33
69
99
99

63
28
1
-

Należy dodać, że datacja niektórych z podanych tutaj wczesnych skarbów (z tpq w latach 967/972) może się przesunąć na nieco późniejszy okres.
Z powyższej analizy wynika w każdym razie, że w depozytach czeskich
występują europejskie denary, podczas kiedy arabski kruszec pozostaje,
poza Morawami, „wirtualną” walutą, poświadczoną „tylko” przez Ibrahima
ibn Jakuba. Pytanie, czy z przetopionych dirhemów wybijano – jak przykładowo w osadzie Hedeby lub w wypadku niektórych emisji fenigów Adelheidy i Ottona (Steuer 2004, s. 146 n.) – własne denary, pozostanie w sferze
spekulacji, dopóki nie zostaną przeprowadzone analizy metalograficzne czeskich denarów. Czy importowano wzdłuż Odry arabskie monety do Polski
centralnej? Skoro dirhemy zaczęły napływać na Śląsk dopiero w drugiej
połowie X wieku, a więc generację później niż do Wielkopolski, wydaje się
logiczne, że obszar ten nie mógł sprawować funkcji tranzytowych na szlakach
prowadzących na północ. Raczej odwrotnie, przynajmniej część dirhemów
mogła napłynąć na Śląsk przez Wielkopolskę. Wczesne depozyty z Sośnicy,
Karwian i Kotowic zawierają obok monet także ozdoby, a w skarbie z Obiszowa oraz niektórych późniejszych znaleziskach występuje wiele fragmentów
srebra. Tym samym wykazują one analogie do skarbów wielkopolskich z lat
30. do 80. X stulecia (Adamczyk 2012, Aneks 1, Wielkopolska). Ich struktura
nie musi być jednak ostatecznym argumentem przemawiającym za drogą
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napływu kruszcu przez Wielkopolskę. Z drugiej strony krótko po rozpoczęciu
napływu dirhemów na Śląsk pojawiają się tam monety niemieckie (tabela 1,
nr 2, 3, 4, 5, 6 itd.), głównie bawarskie, w mniejszych ilościach również czeskie (tabela 1, nr 3, 4, 6 itd.). Wskazuje to na wciągnięcie tego regionu do niemiecko-czeskich siatek interakcji od lat 70. X wieku. Nie ulega wątpliwości,
że bawarskie i czeskie denary eksportowano do Wielkopolski, przynajmniej
częściowo, również przez terytorium Śląska. Niekoniecznie musiało się to
odbywać drogą li tylko handlu. Z cytowanej wyżej relacji Ibrahima ibn Jakuba
wiemy, że Mieszko I pobierał opłaty lub ściągał trybuty w formie al-mathaqil, czyli kruszcu (Kowalski 1946, s. 50; Zaborski 2006, s. 41). Nie należy
wykluczyć, że niektóre z nich uiszczały społeczności zamieszkujące Śląsk.
Dodajmy, że w 971 roku biskupstwo miśnieńskie miało otrzymać, m.in. od
obszarów położonych między Głogowem a dolną Kwisą, dziesięcinę w formie
naturaliów i srebra (Lübke 1985, nr 161, s. 224). Zastanówmy się nad ekwiwalentami, jakie mieszkańcy Śląska dostarczali w zamian za kruszec. W tej
kwestii mamy właściwie same znaki zapytania. Wymienione wyżej źródło
z 971 roku mówi o dziesięcinie dla biskupstwa miśnieńskiego w miodzie, skórach, niewolnikach, odzieży, świniach, zbożu oraz wspomnianym już srebrze.
Odnosi się ono do graniczących ze Śląskiem Miśni i Łużyc, jak i obszarów na
zachód od Głogowa. Jeśli skóry i niewolnicy mogły być wywożone do sąsiednich Niemiec, to można sobie również wyobrazić ich eksport na rynek praski,
a stamtąd do arabskiej Hiszpanii lub Azji. Na podstawie przeprowadzonych
w Kordowie wyliczeń liczba niewolników zwanych Saqaliba (m.in. słowiańskich) miała wzrosnąć od 3750 na początku X wieku do 13 750 około 950 roku
(Lombard 1992, s. 200). Oznacza to przyrost o 10 000 ludzi w ciągu 50 lat
i tylko w arabskiej Hiszpanii. Inną sprawą pozostaje, kto i gdzie organizował
łapanki na ludzi. Czy był to jakiś system „wodzowski” z okolic Wrocławia?
Zaopatrywał się on w niewolników na południowym Śląsku, sąsiednim Połabiu, a może w dorzeczu górnej i środkowej Obry, gdzie również Piastowie byli
aktywni? Tutaj jesteśmy zdani raczej na spekulacje niż sprawdzone informacje. Podsumowując, Śląsk leżał na styku dwóch różnych logik komercyjnych:
z jednej strony systemu bałtycko-wielkopolskiego z użyciem siekańców, wag
i odważników, która wydaje się w tym regionie dominować; z drugiej strony
systemu opartego na monecie charakterystycznej dla Rzeszy oraz, od lat
70. X stulecia, Czech. Społeczności z dorzecza środkowej Odry pełniły dwie
funkcje w eurazjatyckim systemie handlowym: dostarczały na rynki krajów
islamu jak i do Niemiec niewolników i skór, a zarazem pośredniczyły (przynajmniej częściowo) w przepływie kruszcu z Pragi i Bawarii na północ. Zara-
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zem poszczególne grupy ludności śląskiej mogły się znajdować w różnych
sferach trybutarnych: przemyślidzkiej, piastowskiej lub ottońskiej.
Alternatywną koncepcję dla „klasycznych” towarów eksportowanych
do krajów islamu sugerują Dariusz Rozmus i Bartłomiej Sz. Szmoniewski.
W wyżej przytoczonym fragmencie relacji Ibrahima jest mowa o niewolnikach, cynie i futrach, które wywożono z Pragi. Powyżsi autorzy proponują zmianę tego fragmentu na „niewolników, ołów i rodzaje futer” (Rozmus,
Szmoniewski 2006, s. 88). Problem polega na tym, że złoża ołowiu eksploatowane od drugiej połowy bądź końca XI wieku, hipotetycznie może już
wcześniej, pochodzą z obszaru Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, a nie z dorzecza
środkowej Odry (Rozmus, Szmoniewski 2006, s. 84, 88). Możliwy wydaje się
jednak eksport tego surowca z Górnego Śląska nie tylko do krajów islamu,
ale także wzdłuż Odry do Wielkopolski lub na Połabie. Co miałoby być ekwiwalentem za ołów, pozostaje w sferze spekulacji. W każdym razie autorowi
tych słów nie są znane żadne depozyty monet z pogranicza śląsko-małopolskiego datowane na X–XI wiek. Podobnie wygląda sytuacja we wschodniej
części południowej Polski. Tutaj nieliczne znaleziska występują jedynie na jej
wschodnich rubieżach: są to skarby z Czechowa koło Lublina (tpq 882/883)
(Czapkiewicz, Lewicki, Nosek, Opozda-Czapkiewicz 1957) oraz z Przemyśla z 700 dirhemami (ogólnie X wiek, może lata 50.) (Haisig, Kiersnowski,
Reyman 1966, Małopolska, nr 43). W pobliżu Krakowa pierwszy depozyt
pojawia się w drugiej dekadzie XI stulecia (Zielona, tpq 1016). Silniejsze
zagęszczenie znalezisk monet ma miejsce dopiero w ostatnich trzech dziesięcioleciach XI wieku (Adamczyk 2012, tabela 97). Jaką rolę pełnił więc
region zwany Małopolską w handlu eurazjatyckim? Sprawę rozstrzyga właściwie Ibrahim ibn Jakub w swojej relacji:
„(…) miasto Faraga jest najzasobniejsze z krajów w towary. Przybywają
do niego z miasta Karako Rusowie i Słowianie z towarami” (Kowalski 1946,
s. 49).
Z Krakowa (bądź raczej przez Kraków) docierali do Pragi kupcy z towarami; dodajmy, w przeciwieństwie do karawan idących przez Węgry, wwożących do Czech m.in. kruszec. Handel tranzytowy, który przechodził
przez obszar Małopolski, odbywał się według cytowanego wyżej źródła
bez użycia monety lub, może precyzyjniej, nie pozostawił żadnych śladów
w postaci srebra wśród lokalnych społeczności.

ALDONA GARBACZ-KLEMPKA,
ALICJA ŁUKASZCZYK, DARIUSZ ROZMUS,
JOANNA TOKAJ

„Skarb hutnika” w świetle badań
metaloznawczych
W 2006 podczas regularnych badań archeologicznych na osadzie hutniczej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu1, będącej elementem większego
skupiska osad produkcyjnych (Rozmus 2004, s. 301–305; Rozmus 2012a,
s. 9–21), odnaleziono depozyt wczesnośredniowiecznych monet i bryłek srebra. Zdeponowane w szkliwionym naczyniu znalezisko nazwano
„Skarbem hutnika”. Naczynie zostało niestety uszkodzone podczas prac
rolniczych, jednakże większość monet i bryłek srebra pozostała w nim.
Moment powstania tego uszkodzenia nie jest znany (ryc. 1). W skład skarbu wchodziło 1106 monet, przy czym 1067 znajdowało się bezpośrednio
w szkliwionym naczyniu (Bodnar et al. 2006; Krudysz et al. 2009) lub jego
bliskim sąsiedztwie.
Na rycinie nr 2 widzimy rozrzut monet uchwycony podczas eksploracji
odcinka w dniu odkrycia skarbu (por. ryc. 2). Pozostałe monety i placki srebra zostały znalezione przy okazji dalszych prac wykopaliskowych
w sezonie 2007–2008.
Główny zrąb skarbu stanowią monety braci Władysława Wygnańca
i Bolesława Kędzierzawego. Prócz nich w skład znaleziska wchodziła
moneta Bolesława Krzywoustego oraz jedenastowieczny denarek krzyżowy. Oprócz monet na dnie garnka znajdowało się 179 bryłek srebra
1

Badania archeologiczne poza jednym sezonem (1998 r.) w całości finansowane były przez
miasto Dąbrowę Górniczą. Badaniami kierował Dariusz Rozmus.
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(Rozmus, Tokaj 2009, s. 104–115). W chwili obecnej w zbiorach Muzeum
Miejskiego „Sztygarka” znajduje się depozyt 1124 monet związanych ze
„Skarbem hutnika”. Dodatkowo w zbiorach Muzeum znajduje się jedna
moneta Władysława II Wygnańca odkryta w 2004 roku, która, jak podejrzewamy, nie pochodzi ze skarbu i została zagubiona w XII w. w innych
okolicznościach (Bodnar, Rozmus, Rybak 2005, s. 34).
Wszystkie monety sfotografowano2, zważono i zmierzono ich średnice. Wykonano całą serię analiz chemicznych srebrnych placków oraz
kilku monet3. Wyniki wspomnianych analiz będą m.in. przedmiotem
tego artykułu.
Dzięki doskonałej dokumentacji fotograficznej zauważono nawet
ślady nici na denarze Dwaj Bracia. Monetę dokładnie obejrzano oraz
sfotografowano pod mikroskopem. Okazało się, że widoczna na monecie nić właściwie już nie istnieje. To, co można zaobserwować, to ślad
chemicznej reakcji, która nastąpiła na przestrzeni wieków na styku
środowiska, powierzchni monety i włókna materiału. Uniemożliwia
to pewne stwierdzenie rodzaju materiału, w który zawinięto monety
podczas wkładania ich do naczynia. Najprawdopodobniejsza wydaje się
hipoteza wysunięta przez specjalistkę od tkanin z Muzeum Narodowego
w Krakowie Annę Lebet, która była obecna podczas badań monety, że
użyta do owinięcia depozytu monet i bryłek tkanina została wykonana
z lnu (ryc. 3).
Badania nad skarbem hutnika trwają na kilku płaszczyznach badawczych, które w efekcie mają doprowadzić do publikacji monografii skarbu.
Wynika to m.in. z tego, że prace nad skarbem mają charakter interdyscyplinarny. Artykuł ten został napisany z punktu widzenia historyka, archeologa i metalurga. Skarb jest analizowany pod następującymi względami:
1. Badania nad skarbem rozpoczęto od analizy ikonograficznej. Podstawowym celem tego typu badań jest przedstawienie pięknego przykładu późnej
sztuki romańskiej odzwierciedlonej na stemplach menniczych. Dla piszących
te słowa najbardziej fascynująca jest surowość a jednocześnie ornamentacyjne bogactwo przejawiające się w tej sztuce. Istotną cechą sztuki średniowiecznej jest częste występowanie obok siebie wyobrażeń nierównorzęd2 Fotografie monet wykonywali Jakub Śliwa i Józef Popielarz. Dodatkowo wykonano serie zupełnie wyjątkowych zdjęć mikroskopowych. Autorem tych zdjęć była dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
z AGH.
3 Badania prowadzone w laboratoriach krakowskich (dr Marcin Biborski U. J. i dr inż. Aldona
Garbacz-Klempka AGH) oraz w laboratorium w Łodzi (dr Halina Młodecka).
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nych pod względem swojego charakteru. Wyobrażenia typowo narracyjne
połączone są z przedstawieniami symbolicznymi, z personifikacjami rzeczy
czy też pojęć abstrakcyjnych (Skubiszewski 1972, s. 49). Ta mozaika wyobrażeń i powiązanych z nimi znaczeń czyni przedmiot tych badań niezwykle
fascynującym. W tym aspekcie badania nad skarbem są w tej chwili bardzo
zaawansowane. Ukazały się dotychczas dwie pozycje odnoszące się do tego
zakresu badań (Rozmus, Tokaj 2010; Rozmus 2012a).
2. Bardzo ważnym polem badań są dociekania związane z poznaniem
wewnętrznej struktury powiązań pomiędzy poszczególnymi wariantami
w obrębie typów stempli menniczych4. Właściwie wszystkie typy analizowanych przez nas denarków Władysława II Wygnańca (książę zwierzchni
w latach 1138–1146 r.) i Bolesława IV Kędzierzawego (książę zwierzchni
w latach 1146–1173) ze „Skarbu hutnika” posiadają wiele odmian, które
różnią się czasami tylko niewielkimi detalami jak ustawienie głowy (z profilu lub an face) przedstawionych na monetach postaci, kształtem skrzydeł orła oraz wyglądem miecza czy hełmu. Istnienie odmian spowodowane było przede wszystkim zużyciem stempli menniczych5, ale również
prawdopodobnie funkcjonowaniem w ramach mennicy kilku odrębnych
warsztatów (Suchodolski 2012, s. 71). Zachodzi też prawdopodobieństwo,
że stoją za tym wahania składu chemicznego, a przede wszystkim ilości
srebra w danym produkcie menniczym. Badanie wzajemnych powiązań
może pomóc między innymi w określaniu względnej chronologii monet,
ale również organizacji produkcji oraz, jak twierdzi St. Suchodolski,
w wyjątkowych wypadkach może być również świadectwem polityki menniczej władców (Suchodolski 2012, s. 75). Dlatego też dokładne poznanie
struktury wewnętrznej skarbu, w tym wypadku poznanie poszczególnych
powiązań w łańcuchach stosunku awersów do rewersów (por. ryc. 4),
może być wstępem do dalszych badań już o charakterze metaloznawczym.
Na ilustracji nr 4 widzimy schematy powiązań w obrębie typu pierwszego emisji Bolesława Kędzierzawego. W podobny sposób analizowane są
powiązania w pozostałych typach monet Bolesława IV Kędzierzawego
i Władysława II Wygnańca. Bardzo ważne są również dociekania dotyczące metrologii monet. Jednym z ich celów jest ustalenie chronologii emisji
poszczególnych typów i odmian denarów. Być może łącząc wyniki tych
badań z wynikami analiz metaloznawczych uda się wysnuć jakieś konkretne wnioski dotyczące np. wahań próby monet w ramach danej emisji.
4 Na

temat metody badań wzajemnych połączeń stempli por. Suchodolski 2012, s. 69–88.
m.in. Suchodolski 1973, s. 28 n.

5 Por.
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3. Przeprowadzono również rozpoznanie struktury wewnętrznej placków srebra. Ze względu na formę placki zostały podzielone na dwie grupy,
tzn. placki docinane i zachowane w całości. Bryłki docinane wchodzące
w skład skarbu stanowią 67,2%, natomiast bryłki całe zaledwie 32,7%
(patrz: wykres nr 1).
Tak duża ilość bryłek docinanych świadczy o tym, że najprawdopodobniej były one celowo dostosowywane do określonych jednostek wagowych. Jak widać na wykresie nr 2, większość z nich grupuje się w również
w przedziale 2–8 g.
Wyraźne grupowanie się srebrnych placków w przedziałach wagowych
sugeruje naszym zdaniem, że w XII wieku placki mogły być, tak jak we
wcześniejszym okresie, zamiennikiem monet. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że posiadamy liczne przykłady, z których wynika, że nie tylko
srebro, ale i kruszec ołowiany mogły być przez wieki brane pod uwagę
jako środki rozliczeniowe. Znany jest już z czasów późniejszych podatek uiszczany bezpośrednio w ołowiu o nazwie olbora lub orbora, czyli
czynsz/podatek płacony z kopalń kruszców na rzecz skarbu królewskiego
praktycznie od zawsze „z staradawna” (Zajda 1979, s. 140). O monetarnej roli ołowiu i przedmiotów z niego wykonanych świadczyć może także
utrzymująca się do XV w. w środowisku kupców małopolskich tradycja
używania go jako środka rozliczeniowego6. Stosowanie srebra nie tylko
w postaci placków, ale także złomu srebrnego jako zamiennika monet
w rozliczeniach było w średniowieczu powszechne. Znaleźć można tę
praktykę na ogromnych obszarach świata od Skandynawii poprzez Połabie (Szczurek 2003, s. 105–126) aż po egzotyczny zachodnioafrykański
Maghreb (Lewicki 1967, s. 64).
4. Kolejne analizy mają już charakter badań typowo metaloznawczych,
tym bardziej że bardzo ważne są wnioski wynikające z poznania składu
chemicznego srebrnych placków.
Srebro należy do metali szlachetnych. Jest też jednym z najstarszych
metali, znanych człowiekowi już od kilku tysięcy lat. W starożytności
znano srebro, które występowało w przyrodzie w postaci rodzimej. Tego
typu złoża były jednak bardzo szybko wyeksploatowane. Dlatego też
wytop srebra z rud zawierających ten metal ma również odległą chronologię. Najczęściej złoża srebra mają charakter polimetaliczny, srebro
w postaci związków z siarką, chlorem, arsenem i antymonem towarzyszy
6 Dzieduszycki

1995, s. 99; istnienie niemonetarnego obiegu kruszców uzasadnialiśmy we
wcześniejszych publikacjach kilkakrotnie; por. m.in. Bodnar, Rozmus 2004, s. 61–68.
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rudom ołowiu, cynku, miedzi, złota. Ze względu na swoje właściwości
używane było do wyrobu ozdób i monet7. Najwcześniej stosowano stopy
srebra ze złotem (elektron) i srebra z miedzią. Monety z omawianego
depozytu pomimo wysokiego udziału srebra można uznać za wyroby
będące jednakże intencjonalnymi stopami różnych metali, co zostanie
przedstawione poniżej.
W przypadku placków srebra pochodzących ze „Skarbu hutnika” uwagę
zwraca niska zawartość cynku i, co najważniejsze, miedzi. Oznacza to, że
rudy miedzi, które często zawierają, podobnie jak rudy ołowiu, domieszkę
srebra, a takie występują na Śląsku, nie były surowcem wyjściowym do
jego produkcji.
Tabela 1. Wyniki badań składu chemicznego placków srebrnych z Dąbrowy GórniczejŁośnia (wybór)8
Masa Nr
Zawartość procentowa wagowa oznaczonych pierwiastków
próbki próbki Cr
Mn
Fe Co
Ni
Cu
Zn
Ag Au
[g]
0,099 0,11 0,23 0,10 0,04 87,6 0,08
3,4
59
0,090 0,10 0,21 0,03 0,092 0,03 87,1 0,07
0,081 0,086 0,18 0,062 0,04 0,090 0,042 93,0 0,090
6,0
75
0,07 0,086 0,15 0,02 0,03 0,068 0,02 93,8 0,10
0,07 0,087 0,14 0,02 0,02 0,12 0,03 95,0 0,05
3,5
84
0,05 0,07 0,13 0,03 0,03 0,10 0,03 95,0 0,087
0,08 0,097 0,22 0,01 0,02 0,11 0,04 93,1 0,086
10,5
130
0,07 0,13 0,20 0,04 0,02 0,098 0,04 91,4 0,04
0,082 0,11 0,18 0,04 0,03 0,081 0,03 92,8 0,088
16,1
147
0,073 0,11 0,18 0,04 0,02 0,081 0,03 93,1 0,075
0,05 0,05 0,17 0,001 0,11 0,074 94,9 0,11
20,9
150
0,060 0,04 0,17 0,03 0,15 0,063 0,008 94,9 0,10
0,094 0,10 0,16 0,069 0,10 0,01 90,7 0,06
20,5
162
0,12 0,11 0,24 0,007 0,057 0,20 0,057 91,6 0,06
0,03 0,12 0,19 0,02 0,068 0,084 89,2 0,091
25,5
163
0,04 0,097 0,24 0,071 0,10 89,9 0,07

Pb
11,7
12,3
6,30
5,62
4,51
4,51
6,23
7,91
6,55
6,33
4,57
4,46
8,73
7,50
10,2
9,45

7 Srebro, bardzo odporne na utlenianie, nie podlega też rozpuszczaniu słabymi kwasami. Jest
niewrażliwe na większość związków organicznych i produktów spożywczych. Łatwo rozpuszcza
się w stężonym kwasie azotowym (V), kwasie siarkowym (VI), kwasach chlorowych, roztworach
cyjanków, w siarce i licznych jej związkach oraz w rtęci i jej związkach. Wspomniane tutaj właściwości srebra były ważnym czynnikiem wyznaczającym atrakcyjność tego metalu w tradycyjnych
kulturach przed wiekami a także i dzisiaj.
8 Dzięki uprzejmości numizmatyka, p. Piotra Chabrzyka. Analizy wykonała p. Halina Młodecka
z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
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Tabela 2. Wyniki badań składu chemicznego placków z Dąbrowy Górniczej-Łośnia –
ciąg dalszy (wybór):
Masa
Nr
Zawartość procentowa wagowa oznaczonych pierwiastków
próbki [g] próbki Cr Mn Fe Co Ni
Cu Zn
Ag Au
Pb
3,9

51

0,13 0,1

0,31 0,12 0,11

0,15 0,04

86,9 0,13

12

5,2

72

0,08 0,11

0,19 0,04 0,02

0,09 0,03

91,9 0,08

7,49

6,2

78

0,14 0,12

0,24 0,04 0,03

0,12 0,03

81,4 0,08

17,8

5,6

88

0,2

0,33 -

0,067 0,11 0,05

80,8 0,09

18,2

5,7

123

0,12 0,15

0,22 0,02 0,04

0,11 0,02

82,3 0,09

16,9

11,2

127

0,11 0,12

0,24 0,03 0,03

0,12 0,03

88,0 0,12

11,2

11,0

136

0,12 0,12

0,53 0,03 -

0,13 0,03

80,3 0,1

18,6

8,5

131

0,07 0,078 0,19 0,04 0,02

0,1

11,9

146

0,13 0,13

0,28 0,05 0,04

0,13 0,05

83,0 0,1

16,1

13,3

153

0,07 0,25

0,05 0,05 0,05

0,11 0,02

88

11,3

0,17

0,047 94,6 0,091 4,78
0,1

Jak widać z powyższych analiz, w plackach występuje ołów, sięgając
w przypadku jednej z próbek 17%. Stosunkowo wysoka zawartość żelaza
może być śladem pozostałości procesu hutniczego polegającego na reakcji
wytopu rud ołowiu (zawierających związki srebra) przy pomocy redukcji
związkami żelaza (Karbowniczek, Suliga 2005; Karbowniczek et al. 2006,
s. 36–40; Rozmus, Suliga 2012).
5. Kolejne badania, które chcemy w tym miejscu przedstawić, mają już
charakter badań szczegółowych składu chemicznego monet ze „Skarbu
hutnika”. Monety wybito ze srebra bardzo dobrej jakości. Dlatego też
w tym miejscu warto poświęcić nieco uwagi temu właśnie metalowi oraz
analizom użytym do jego badań. Istotne są tutaj też wnioski związane
z korozją srebra. W obrębie skarbu stwierdzono jedną silnie skorodowaną monetę pochodzącą z końca XI wieku. Zawartość srebra w tej monecie była zdecydowanie mniejsza niż w emisjach Władysława II Wygnańca
i Bolesława IV Kędzierzawego. Korozyjna odporność srebra określana
jest trzema parametrami: wysoką termodynamiczną odpornością, tworzeniem się na powierzchni metalu ochronnych warstewek i możliwością tworzenia kompleksowych związków. Srebro nie wykazuje zdolności
do tworzenia warstewek ochronnych. Ponadto położenie srebra w szeregu napięciowym jest w zasadzie dostatecznym czynnikiem powodującym, że tworzenie się warstewki ochronnej na srebrze nie ma większego znaczenia dla zapobiegania korozji. Wyjątek stanowią tu przypadki
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wytwarzania pokryć z chlorku srebra przy działaniu kwasu solnego. Jak
już wspomniano powyżej, dla materiału archeologicznego stanowiącego
część „Skarbu hutnika” przeprowadzono ilościowe i jakościowe analizy
chemiczne. Wykonano m.in.: metalograficzne badania makro- i mikroskopowe w zakresie mikroskopii optycznej oraz nieinwazyjne badania
składu chemicznego metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej
z dyspersją energii.
W czasie badań wykonano szereg obserwacji makro- i mikroskopowych
przy użyciu mikroskopu optycznego. Dokumentacja fotograficzna stanowi
katalog zdjęć wykonanych z wykorzystaniem stereoskopowego mikroskopu optycznego mikroskopu NIKON SMZ 745T (6,7÷50x) oraz mikroskopu metalograficznego NIKON Eclipse LV 150.
W celu przeprowadzenia charakterystyki badanego materiału dokonano analizy składu chemicznego próbek. Zostały one przeprowadzone przy
pomocy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii
SPECTRO Midex. W celu analizy różnorodnych powierzchni próbek
dokonano redukcji promieniowania wzbudzającego poprzez zastosowanie
dostępnych przesłon. Aparatura wyposażona jest m.in. w ruchomy stolik
pomiarowy, który umożliwia właściwe ustawienie próbki, a wewnętrzna
kamera pozwala na dokładny wybór punktów pomiarowych oraz dokumentację fotograficzną prowadzonych badań, z zaznaczeniem miejsca
pomiaru. Obok analiz punktowych wykonane także zostało skanowanie
liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków w badanych próbkach. Badania wykonano na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Obserwacja mikroskopowa pozwoliła udokumentować monety ze
skarbu, uczytelnić wizerunki przedstawione na denarach (ryc. 5 a i b)
i zaobserwować stan zachowania numizmatów (ryc. 6 a i b). Na odnalezionych monetach srebrnych pochodzących ze „Skarbu hutnika” zaobserwowano pod mikroskopem miejscowo występujące liczne ślady
korozji.
W przypadku srebrnych zabytków mamy najczęściej do czynienia
z korozją związaną z obecnością związków siarki i/lub chloru. Gdy
przedmiot narażony jest głównie na działanie powietrza atmosferycznego, na srebro działają głównie związki siarki, czego wynikiem jest
tworzenie się na jego powierzchni ciemnego nalotu będącego siarczkiem srebra. Z kolei srebrne przedmioty znajdujące się w glebie narażone są głównie na działanie chloru, co skutkuje tworzeniem się gru-
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bego, ciemnobrunatnego chlorku srebra. W rzeczywistych warunkach
mamy jednak do czynienia z działaniem wielu związków chemicznych
pochodzących ze środowiska, w jakim zabytki się znajdowały (rodzaj
atmosfery gazowej, opakowania, skład chemiczny gleby, wilgotność
itp.), jak i z zanieczyszczeń pierwiastkami znajdującymi się w srebrnych elementach.
Na odnalezione w glinianym naczyniu monety (ryc. 1), poza związkami
siarki i chloru, miała także wpływ celuloza, pochodząca z lnianego płótna,
w którym pierwotnie znajdowały się monety. Pozostałości płótna możemy
zaobserwować na ryc. 3.
Płótno lnianie składające się głównie z celulozy (C6H10O5)n, reagując
ze związkami chloru, silniej oddziaływało na srebro niż pozostałe czynniki
korozyjne. O chlorkowym charakterze agresywnego ośrodka korozyjnego świadczy obecność widocznego ciemnobrunatnego osadu (por. ryc. 6
a i b). Na tych samych rysunkach widzimy, że wżery powstałe w miejscu
przylegania nici do monet są na tyle głębokie, że już przy powiększeniu
50x tracono ostrość z płaską powierzchnią monet.
Wyniki składu chemicznego, uzyskane dla wybranych monet ze skarbu, zostały przykładowo zestawione na wykresie (ryc. 7). Stężenie pierwiastków w monetach wyrażone jest w procentach wagowych (wt.%).
Linia jasna wyznacza zawartość srebra w monetach, kolorami zaznaczono natomiast zawartość najważniejszych domieszek: miedzi, ołowiu,
cynku i in.
Szczegółowo skład chemiczny wybranych numizmatów i obrazy mikroskopowe monet wybrano i zestawiono poniżej (ryc. 8–13). Moneta Bolesława Krzywoustego (ryc. 8–9) zawiera w swoim składzie 92,33% srebra
oraz 6,48% miedzi. Zauważalny jest również dodatek ołowiu a także śladowe ilości złota.
W monecie Władysława Wygnańca typu II (ryc. 10, 11) wykazano
zawartość srebra na poziomie 91,99%, miedzi 6,33% i ołowiu 1,08% oraz
śladowych ilości złota. Z kolei moneta Władysława Wygnańca typu IV
(ryc. 12, 13) zawiera 94,45% srebra, 4,11 miedzi, 0,78 ołowiu i również
niewielkie ilości złota. Widoczny jest zatem wzrost ilości srebra kosztem
miedzi i ołowiu.
W kolejnych, emitowanych przez księcia Bolesława Kędzierzawego
denarach typu I (ryc. 14–15) wykazano zawartość srebra w wysokości
96,43%, miedzi 2,34%, ołowiu 0,53% oraz niewielkie ilości złota.
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Moneta Bolesława Kędzierzawego typu II (ryc. 16–17) zawiera w swoim składzie chemicznym: 95,94% srebra, 2,49% miedzi, 0,80% ołowiu
i również niewielki dodatek złota.
Moneta Bolesława Kędzierzawego typu III (ryc. 18–19) zawiera:
97,17% srebra, 1,62% miedzi, 0,46% ołowiu i 0,33% złota.
Denar krzyżowy (ryc. 20–21), datowany na koniec XI wieku, stanowi
zabytek odmienny od dotychczas omawianych. Zawiera w swoim składzie
znacznie mniejsze ilości srebra (82,12% Ag), większe zawartości miedzi
(13,39% Cu) i ołowiu (2,24% Pb) oraz niespotykany dotąd znaczny udział
cynku (1,71% Zn).
Zestawienie reprezentantów danych typów monet przedstawiono
w tabeli (tab. 2) w ujęciu typologicznym i chronologicznym od monety z XI w. (denar krzyżowy) po monety Bolesława Kędzierzawego
z 2. poł. XII wieku. Widoczne wyraźne różnice w ilości srebra wskazują,
że konieczne było dopełnienie innymi dodatkami stopowymi, takimi jak:
miedź, ołów i in. Najstarszy denar ze „Skarbu hutnika”, zw. Krzyżowym,
zawiera najmniejsze ilości srebra i domieszkę cynku, która nie występuje w młodszych monetach, a z kolei denary młodsze Władysława II
Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego zawierają znacznie większe
ilości srebra oraz stosunkowo niewielkie zawartości dodatków stopowych, takich jak miedź i ołów. Istotnym składnikiem wydaje się celowa
domieszka złota, podnosząca jakość monety.
Zawartość pierwiastków metalicznych jest istotnym wskaźnikiem,
mówiącym o charakterze produkcji menniczej i pochodzeniu materiału. W tabeli 3 zestawiono wybrane dane, przedstawiające minimalne
i maksymalne wartości pierwiastków metalicznych występujących
w monetach skarbu, zestawione na podstawie procentowego składu
chemicznego badanych monet. I tak zawartość srebra waha się w granicach 91,37÷97,41%, udział miedzi 1,51÷7,08%, ołowiu 0,31÷1%.
Interesujący w kontekście innych badań jest śladowy udział bizmutu.
Wynik ten ma istotne znaczenie przy próbie określenia pochodzenia
surowca do wybijania monet. Monety wybijane ze srebra z gór Harzu
zawierają znacznie większy udział procentowy bizmutu (Chabrzyk,
Młodecka 2010, s. 166, 178). Praktycznie brak tego metalu w materiale ze „Skarbu hutnika” (por. tab. 3) jest przesłanką za tezą, że srebro
z tamtego regionu nie było wykorzystywane w mennictwie pierwszych
Piastów.

212

A. GARBACZ-KLEMPKA, A. ŁUKASZCZYK, D. ROZMUS, J. TOKAJ

Tabela 3. Wybrane dane tabelaryczne, obrazujące minimalne i maksymalne wartości
pierwiastków metalicznych występujących w monetach skarbu, zestawione na podstawie
składu chemicznego badanych monet (wt.%).
Symbol
Fe
Cu
Zn
Ga
As
Se
Pd
Ag
In
Te
Ce
W
Os
Pt
Au
Pb
Bi

MIN
(wt.%)
0,00
1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
91,37
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,31
0,00

MAX
(wt.%)
0,19
7,08
0,07
0,04
0,01
0,01
0,14
97,41
0,06
0,00
0,00
0,04
0,01
0,05
0,37
1,37
0,03

Wnioski
Zabytki metalowe, szczególnie numizmaty, zajmują wśród znalezisk
archeologicznych ważne miejsce w grupie obiektów ruchomych i mają
poważny walor źródłoznawczy. Przyczyniają się do tego nowoczesne techniki badawcze, dające coraz pełniejszy obraz dawnych technik wytwarzania. Obserwacje i badania powierzchni obiektów metalowych umożliwiają
dokumentację, ocenę jakości wykonania i wartości artystycznych, a także
ocenę stopnia destrukcji. Badania metaloznawcze pozwalają odpowiedzieć
na pytania dotyczące składu stosowanych stopów i sposobu przygotowania
metalu. Dostarczają dodatkowych informacji naukom humanistycznym,
wzbogacając warsztat pracy nad zabytkiem. W tym przypadku badania
składu chemicznego monet pozwoliły na zaobserwowanie podobieństw
i różnic pomiędzy kolejnymi typami monet. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat od końca XI do drugiej połowy XII w. następuje wahanie ilości
srebra użytego do produkcji krążków menniczych. Stałymi składnikami
jest miedź oraz ołów i niewielka domieszka złota. Cynk pojawia się tylko
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w monecie jedenastowiecznej w denarze krzyżowym. Brak bizmutu może
wskazywać na to, że materiałem wyjściowym w polskim mennictwie nie
były rudy pochodzące z gór Harzu. Jako wyjściowe źródła kruszcu pasują
tutaj natomiast złoża polskie. Zawartość pierwiastków metalicznych może
być istotna dla sformułowania hipotez badawczych dotyczących rekonstrukcji mennictwa pierwszych Piastów.
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Wykres 1. Stosunek bryłek docinanych do
całych kawałków srebra
59 (33%)

121
(67%)

docinane
całe

20
18
16
14

ilość bryłek srebra

12
10
8
6
4
2

przedzialy wagowe (g)

Wykres 2. Przedziały wagowe bryłek srebra w gramach

Ryc. 1. Eksploracja uszkodzonego naczynia

32
-3
3

30
-3
1

28
-2
9

26
-2
7

24
-2
5

22
-2
3

20
-2
1

18
-1
9

16
-1
7

14
-1
5

12
-1
3

10
-1
1

89

67

45

23

01

0
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Ryc. 2. Rozrzut monet uchwycony podczas eksploracji odcinka w dniu odkrycia skarbu

Ryc. 3. Moneta Bolesława Kędzierzawego,
tzw. „dwaj bracia” ze śladami nici
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Ryc. 4. Przykład wzajemnych powiązań awers – rewers w obrębie typu I denarów
Bolesława Kędzierzawego

Ryc. 5. Obraz mikroskopowy, (a) Wizerunek św. Wojciecha, moneta Bolesława
Kędzierzawego typ I, (b) Moneta Władysława Wygnańca typ II. Powiększenie: 15x (a) i (b)
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Ryc. 6. Obraz mikroskopowy. Widoczne, spowodowane kontaktem z lnem, ślady korozji
na odnalezionym denarze Bolesława IV Kędzierzawego tzw. Dwaj Bracia. (por. ryc. 3.)
Powiększenie: 20x (a) i 50x (b)

Ryc. 7. Wykres obrazujący stężenie pierwiastków w monetach, wykreślony na
podstawie analizy składu chemicznego (wt.%)
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Ryc. 8. Obraz makroskopowy, moneta Bolesława Krzywoustego (nr inw. Ł-2-2006).
Powiększenie: 6,7x (a) i (b). Stężenie Ag – 92,33%, Cu 6,48%, Pb 0,72%, Au 0,13%

Ryc. 9. Wyniki składu chemicznego monety Bolesława Krzywoustego, wykreślone
w postaci widm fluorescencyjnych badanej monety, zaznaczono linie identyfikacji:
srebra, miedzi, ołowiu

Ryc. 10. Obraz makroskopowy, moneta Władysława Wygnańca, typ II (nr inw. Ł-32006). Powiększenie: 6,7x (a) i (b)

„Skarb hutnika” w świetle badań metaloznawczych

219

Ł-3-2006.
Władysław Wygnaniec,
typ II
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

Pb

Au

91,99

6,33 1,08 0,16

Ryc. 11. Wyniki składu chemicznego monety Władysława Wygnańca, typ II,
(a) przedstawione w tabeli; (b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej
monety, zaznaczono linie identyfikacji: srebra, miedzi, ołowiu. Stężenie Ag – 91,99%,
Cu 6,33%, Pb 1,08%, Au 0,16%

Ryc. 12. Obraz makroskopowy, moneta Władysława Wygnańca, typ IV (nr inw. D-131).
Powiększenie: 6,7x (a) i (b)

Ł-3-2006.
Władysław Wygnaniec,
typ IV
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

Pb

Au

94.45

4.11 0,78 0,35

Ryc. 13. Wyniki składu chemicznego monety Władysława Wygnańca, typ IV,
(a) przedstawione w tabeli; (b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej
monety, zaznaczono linie identyfikacji srebra, miedzi, ołowiu
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Ryc. 14. Obraz makroskopowy, moneta Bolesława Kędzierzawego, typ I (nr inw. Ł-4502006). Powiększenie: 6,7x (a) i (b)

Ł-3-2006. Bolesław
Kędzierzawy, typ I
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

96,43

2,34 0,53 0,35

Pb

Au

Ryc. 15. Wyniki składu chemicznego monety Bolesława Kędzierzawego, typ I,
(a) przedstawione w tabeli; (b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej
monety, zaznaczono linie identyfikacji: srebra, miedzi, ołowiu
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Ryc. 16. Obraz makroskopowy, moneta Bolesława Kędzierzawego, typ II (nr inw.
Ł-880-2006). Powiększenie: 6,7x (a) i (b)

Ł-880-2006. Bolesław
Kędzierzawy, typ II
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

Pb

Au

95,94

2,49 0,80 0,27

Ryc. 17. Wyniki składu chemicznego monety Bolesława Kędzierzawego, typ II,
(a) przedstawione w tabeli; (b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej
monety, zaznaczono linie identyfikacji: srebra, miedzi, ołowiu
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Ryc. 18. Obraz makroskopowy, moneta Bolesława Kędzierzawego, typ III (nr inw.
Ł-1081-2006). Powiększenie: 6,7x (a) i (b)

Ł-1081-2006. Bolesław
Kędzierzawy, typ III
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

Pb

Au

97,17

1,62 0,46 0,33

Ryc. 19. Wyniki składu chemicznego monety Bolesława Kędzierzawego, typ III,
(a) przedstawione w tabeli; (b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej
monety, zaznaczono linie identyfikacji srebra, miedzi, ołowiu
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Ryc. 20. Obraz makroskopowy, moneta Krzyżówka (nr inw. Ł-1-2006). Powiększenie:
6,7x (a) i (b)

Ł-1-2006. Krzyżówka
Stężenie pierwiastka (% wt.)
Ag

Cu

Pb

82,12

13,39

2,24 1,71

Zn

Ryc. 21. Wyniki składu chemicznego Denara Krzyżowego, (a) przedstawione w tabeli;
(b) wykreślone w postaci widm fluorescencyjnych badanej monety, zaznaczono linie
identyfikacji srebra, miedzi, ołowiu
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Ryc. 22. Wykres obrazujący stężenie pierwiastków stopowych (Cu, Pb, Zn, Au, Fe)
w monetach srebrnych, wykreślony na podstawie analizy składu chemicznego (wt.%)

Ryc. 23. Wykres obrazujący stężenie srebra w monetach, wykreślony na podstawie
analizy składu chemicznego (wt.%)
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Czy w skarbach z Wielkopolski
z końca XI i pierwszych lat XII wieku
występowało srebro polskiego
pochodzenia?
Problem pochodzenia srebra, występującego w okresie wczesnego średniowiecza głównie w postaci monet, ozdób, sztabek i placków, wciąż znany
jest tylko w ogólnych zarysach. Nasza wiedza często opiera się na hipotezach, a na rozstrzygnięcie czeka wiele szczegółowych zagadnień. W rezultacie nie rozstrzygnięto do dziś na przykład podstawowych pytań dotyczących
pochodzenia licznych kategorii zabytków. Przystępując do analizy tej problematyki, należy również brać pod uwagę szczególny związek pomiędzy
dystrybucją srebra w okresie wczesnego średniowiecza a władzą polityczną. Srebro w tym czasie, podobnie zresztą jak i złoto, jest kruszcem ściśle
związanym z władzą. Jego rozdawnictwo w postaci monet, sztab czy ozdób
było podstawą tej władzy już w okresie poprzedzającym ukształtowanie się
państw w Europie Środkowej i Północnej. W okresie późniejszym bicie srebrnej monety pozostało wciąż czytelnym jej znakiem. Prześledzenie cyrkulacji
srebra również poprzez badanie jego pochodzenia pokazać więc może nie
tylko bezpośrednie kontakty handlowe i polityczne, które są częściowo przecież już rozpoznane na podstawie innych źródeł, lecz także pomoże wyjaśnić
kształtowanie się wewnętrznego rynku i tych mechanizmów gospodarki,
które wiążą się z powstającą władzą książęcą.
Prace nad tą problematyką prowadzone są już od wielu dziesięcioleci.
W tym okresie na podstawie badań typologicznych przedmiotów zabytko-
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wych wyróżniono kilka fal napływu srebra do Polski. W okresie przedpaństwowym srebro, używane przede wszystkim w postaci dirhemów, pochodziło z krajów orientalnych. W czasach budowy państwa polskiego w X w.
dopływ arabskiego kruszcu malał i z czasem zanikł. Do kraju zaczęły napływać głównie monety niemieckie, a także angielskie, skandynawskie, czeskie
oraz węgierskie. Proces ten nabrał wielkiego rozmachu po odkryciu złóż
srebra w górach Harzu za panowania Ottona I. Rozwój tamtejszego ośrodka
górniczego pozwolił na bicie na wielką skalę w saskich warsztatach menniczych monet srebrnych. Były to tzw. denary Ottona i Adelajdy oraz zapewne
większość tzw. krzyżówek-monet, które w XI stuleciu były powszechnie używane w Polsce (Kiersnowski 1960, s. 191–211 i Suchodolski 1971, s. 15–26).
Ponieważ krzyżówki to monety anonimowe (brakuje na nich jakichkolwiek informacji o czasie i miejscu wybicia), problem ich pochodzenia dyskutowany był od początku badań numizmatycznych w Polsce i Niemczech.
Obecnie przyjmuje się, że były produkowane w Saksonii, w oparciu o miejscowe złoża srebra w górach Harzu. Jednak niedawne badania wskazują
na polskie pochodzenie niektórych późnych typów denarów krzyżowych.
Stwierdzone to zostało na podstawie analizy połączeń stempli z niewątpliwie polskimi denarami palatyna Sieciecha (Kędzierski 2011, s. 240–245).
Możliwe, że w Polsce produkowano również inne odmiany naśladownictw
saskich krzyżówek, jednak tradycyjne badania typologiczne nie dają odpowiedzi na to pytanie. Postęp mogą przynieść jedynie zaawansowane analizy metalograficzne, pozwalające porównać kruszec ze złóż i monet o pewnej atrybucji do zabytków o nieustalonym pochodzeniu.
Istotnym zagadnieniem, z którym należy się zmierzyć, jest rozpoznanie bazy kruszcowej odrodzonego mennictwa krajowego. Kiedy
w 2. połowie XI w. dominowały jeszcze w Polsce denary krzyżowe,
ok. 1070 r. ruszyła produkcja pieniądza Bolesława II (Kiersnowski 1960,
s. 314). Liczbę monet z trzyletniego okresu panowania tego władcy już
jako króla Polski oblicza się na około 2 mln. egzemplarzy (Suchodolski
1973, s. 98 n.). Świadczy to nie tylko o doskonałej organizacji mennicy
czy też o istniejącym rynku pieniężnym, lecz także zdaje się być świadectwem łatwej dostępności kruszcu. Szacunkowo do wybicia tej liczby
denarów królewskich potrzeba było co najmniej 420 kg czystego srebra. Jeszcze więcej kruszcu pochłonęły popularniejsze emisje książęce
Śmiałego i Władysława Hermana. Również wspomniane wyżej, odkryte
niedawno krajowe naśladownictwa denarów krzyżowych, między innymi
bardzo często występujące w skarbach i znaleziskach luźnych krzyżówki

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro

227

odmiany CNP 858 (typologia–Gumowski 1939), wymagały znacznych
ilości srebrnego kruszcu.
Można więc przypuszczać, iż do tej intensywnej produkcji menniczej,
obok srebra pochodzącego z przetopienia wycofywanych z obiegu monet,
stosowano już kruszec z krajowych kopalń. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że od czasów panowania kolejnego władcy, Bolesława Krzywoustego, na terenach Polski używano prawie wyłącznie rodzimych emisji monet.
Niestety źródła pisane w minimalnym zakresie podają wiadomości na temat
bazy surowcowej mennictwa w tym okresie. Natomiast prowadzone ostatnio
badania wykopaliskowe na obszarze pogranicza Małopolski i Śląska wykazały,
że na terenach od Olkusza po Bytom już od XI w. rozpoczęto eksploatację złóż
metali. Powstały wtedy osady produkcyjne, na których odkryto ślady świadczące o pozyskiwaniu ołowiu i srebra (Rozmus, Bodnar 2004, s. 146–155).
Według odkrywców może to świadczyć o tym, że od połowy XI w., tj. od czasów odbudowy państwa polskiego po wewnętrznych zamieszkach i najeździe
Brzetysława, władcy Polski poszukiwali własnych źródeł cennych surowców.
Stosowane dotychczas metody badań mikroskopii elektronowej i analizy
ilościowej oraz studia nad typologią, stylistyką i chronologią nie dawały pełnej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie srebra. Przeprowadzane analizy
metalurgiczne zdają się wskazywać na pewną odmienność srebra używanego do wyrobu ozdób od srebra monetarnego i amorficznego, pozostającego w obiegu na terenie Polski. Według pojawiających się ostatnio poglądów
(Rozmus 2010, s. 11) świadczy to jednak właśnie o krajowym pochodzeniu
ozdób i wykorzystaniu przy ich produkcji rodzimych złóż surowca.
Starsze, obecnie wciąż jeszcze stosowane metody pozwalały na ilościowe oznaczenie zawartości poszczególnych komponentów w próbce.
Jednak w świetle najnowszych ustaleń większe szanse na to dają badania
izotopowe pozwalające na identyfikację pochodzenia kruszcu. Dopiero
one, w konfrontacji z wynikami analiz wykonanych pozostałymi metodami
fizykochemicznymi, pomogą wyjaśnić kwestię, na ile stwierdzone odmienności składu wynikają z pochodzenia użytego do ich wyrobu srebra, a na
ile z technologii zastosowanej przy ich wytwarzaniu.
Interesującym zagadnieniem jest również ustalenie pochodzenia surowca
do produkcji srebra lanego: sztabek i placków srebra występujących w skarbach pochodzących z X–XII wieku z terenu Polski. Dotychczas sądzono, iż
głównym źródłem surowca srebrnego na naszych ziemiach były w IX i X w.
monety arabskie – dirhemy. Jednak skład pierwiastkowy stopu sztabek i placków różni się od składu srebra stwierdzonego podczas badań w dirhemach.
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Fakt ten (por. Koziorowska 2002, s. 192 n.) skłonił niektórych badaczy do
formowania opinii o bardzo wczesnym wykorzystywaniu złóż miejscowych
do pozyskiwania srebra (Rozmus 2010, s. 11).
Niektóre sztabki i placki, szczególnie w starszych zespołach, wykazują bardzo wysoką próbę kruszcu, podobnie jak arabskie dirhemy czy też
najstarsze denary krzyżowe z końca X i z początków XI stulecia, różniąc
się, jak wspomnieliśmy wyżej, składem procentowym pierwiastków. Niektóre zabytki tego typu z młodszych, XI-wiecznych depozytów zawierają
w swym składzie mniejszy udział czystego kruszcu kosztem kilku- czy
nawet kilkunastoprocentowej obecności ołowiu, niespotykanego wcześniej w tak dużej ilości w plackach srebra. W tym wypadku również dodatek ołowiu zdaje się, według niektórych badaczy, świadczyć o tym, iż był
to surowiec uzyskiwany z miejscowych rud ołowiu (Chabrzyk 2010).
Dotychczasowe analizy metaloznawcze koncentrowały się na badaniu
procentowego składu stopu poszczególnych zabytków. Uzyskiwane z nich
informacje pozwalały jedynie ocenić czystość srebra i jakość próby. Stały
się również podstawą do dociekań na temat ewentualnego pochodzenia
użytego srebra. Miałaby o tym informować zauważalna w dokładniejszych
analizach śladowa obecność niektórych pierwiastków. O niedoskonałości tej metody świadczyć mogą wyniki badań metaloznawczych monet
z końca XI w. prowadzonych przez A. Kędzierskiego w ramach opracowania skarbu ze Słuszkowa. W ich trakcie została wyróżniona seria monet
związana z Sieciechem – palatynem Władysława Hermana. W części tych
zabytków stwierdzono dużą zawartość cynku. Podobne procentowe wielkości otrzymano również dla niektórych monet uważanych za saskie. Nie
wiadomo więc, czy uzyskane wyniki świadczą o korzystaniu z jednego źródła srebra, czy jest to zbieżność przypadkowa, czy wiąże się na przykład
z procesem technologicznym wytopu bądź oczyszczania srebra.
W artykule zaprezentowane zostały wyniki prac prowadzonych przez
Adama Kędzierskiego nad depozytami srebra pochodzącymi z południowo wschodniej Wielkopolski. Wszystkie one wiążą się ściśle z kaliskim
skupiskiem osadniczym. Analizie poddano następujące zespoły: skarb
z miejscowości Jastrzębniki datowany na początki ostatniej dekady XI w.
(Kędzierski 2010a, s. 84), depozyt ze Słuszkowa ukryty w pierwszych
latach XII stulecia (Kędzierski 1998, s. 13–27; 1998, z. 1–2, s. 91–107;
2002, s. 399–405; 2005, s. 23–37), skarb placków srebrnych z miejscowości Kalisz-Dobrzec zdeponowany być może ok. 1100 roku (Kędzierski,
Miłek, Ziąbka 2012, s. 219–222) oraz niewielki depozyt monet z osady
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Kalisz-Stare Miasto datowany na okres ok. 1105 roku (Baranowski et al.
2005, s. 60–63). W trakcie prac wyodrębniono w depozytach monetarnych
polskie emisje monet a następnie przeprowadzono analizę wyników badań
laboratoryjnych.
Rozważając możliwość obecności krajowego srebra w wielkopolskich znaleziskach z końca XI i początków XII stulecia, analizę musimy rozpocząć od
wydzielenia polskich emisji spośród denarów obcych w końcu XI i na początku XII stulecia, badając przede wszystkim przedstawienia i łączenia stempli.
Można sądzić, że to właśnie te monety, bite w Polsce, wykonane były z krajowego srebra. Duża produkcja monet z kruszcu pochodzącego z przetapiania
obcych nie byłaby opłacalna. Do polskich emisji XI wieku należą wybijane
w Krakowie denary Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana. Udział ich
w obrocie kruszcowym był jednak niewielki. Szczególnie dobitnie widać to
właśnie na podstawie odkryć z terenów Wielkopolski. Znaleziska monet obu
synów Kazimierza Odnowiciela są wyjątkowo rzadkie. Nie są spotykane one
w składach wielkopolskich skarbów, wszystkie pochodzą z odkryć luźnych
zlokalizowanych w dużych ośrodkach administracyjnych ówczesnej Polski:
Gnieźnie, Ostrowie Lednickim, Kaliszu, Lądzie i Gieczu1. Widoczne jest
więc, że krakowskie monety Piastów z drugiej połowy XI i pierwszych lat XII
stulecia, produkowane w dużej liczbie i być może wykonane z krajowego
srebra, miały wtedy mało znaczący udział w obiegu srebra w Wielkopolsce.
Dysponujemy dwiema analizami2: denara książęcego i królewskiego Bolesława Śmiałego, z badań Kaliskiego Stanowiska Archeologicznego Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN.
Badania wykazały bardzo różną zawartość srebra obu denarów. Wcześniejsza emisja książęca zawiera na powierzchni 84,1% srebra i 12,88%
miedzi, a królewska odpowiednio 22,45% i 68,72%, co jest odbiciem polityki menniczej władcy i nie wiąże się z charakterem złóż srebra. Powtarzającymi się pierwiastkami śladowymi w składzie stopu metalu zabytków
1 Kalisz:

denary (królewskie) Bolesława Śmiałego – dwa egzemplarze z osady Stare Miasto,
denar Władysława Hermana z kolegiaty p.w. św. Pawła na grodzisku na Zawodziu (Dąbrowska,
Suchodolski 1960, s. 28–31); Ląd – denary książęce Bolesława Śmiałego (?) – informacja od
p. P. Adamkiewicza; Gniezno – denar królewski Bolesława Śmiałego odkryty w nawie głównej
katedry (Kiersnowski 1963, s. 132); Ostrów Lednicki-Dziekanowice – denar książęcy Bolesława
Śmiałego z cmentarzyska (grób 59/97), denar Władysława Hermana odkryty na grodzie lednickim
(Tabaka 2008, s. 68 n.): Giecz – dwa denary królewskie Bolesława Śmiałego z cmentarzyska –
informacja od p. Teresy Krysztofiak z MPP na Lednicy.
2 Analizy wykonane metodą XRF: – wykonane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym
w Łodzi [dalej w tekście oznaczone jako: analizy MAE], wykonane w Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej w Warszawie.
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są ołów – w starszym denarze występujący w ilości 1,8% i w młodszym
0,93% oraz cynk – odpowiednio 0,35 i 0,43%. O ile ołów wiązać możemy
z niedoskonałym procesem oczyszczania kruszcu, o tyle trudniej zinterpretować udział cynku w obu monetach.
Podobnie minimalny wkład w obrocie kruszcowym miały inne polskie monety – tzw. duże denary Sieciecha, palatyna Władysława Hermana, w Wielkopolsce znane jedynie ze skarbu ze Słuszkowa koło Kalisza
(Suchodolski 1987, s. 16–21). Te niezwykle rzadkie monety produkowane były w ostatnich latach XI stulecia. Po jednej stronie przedstawiały
znak Sieciecha i napis ZETE(C)H, a po drugiej krzyż kawalerski z kropką w środku i szerokim łukiem między ramionami krzyża kawalerskiego, takiego jak na denarach krzyżowych. Ze względu na duże średnice
i wysoką zawartość czystego kruszcu denary te uważane są za emisje
o charakterze reprezentacyjnym, być może opozycyjnym w stosunku do
krakowskich emisji Władysława Hermana. Znamy wyniki sześciu analiz,
wykonanych metodą EDS w kraterach zabytków3.
Z przedstawionych danych wynika, że duże denary Sieciecha z wizerunkiem krzyża kawalerskiego na rewersie wykazują co najmniej 50% zawartość
srebra (od 51,37% do 70,65%). Wszystkie, z wyjątkiem monety typu I/2, mają
znacznie większą zawartość cynku niż krakowskie emisje Bolesława Śmiałego.
Dzięki analizie połączeń stempli dużych denarów Sieciecha i denarów
krzyżowych w składzie skarbu ze Słuszkowa do polskiego mennictwa
zaliczyć można również część anonimowych dotychczas krzyżówek, na
awersie noszących krzyż prosty, a na rewersie krzyż kawalerski znany
z przedstawień na dużych denarach palatyna. Były one najpewniej produkowane przez wojewodę Sieciecha i później przez księcia Zbigniewa
(Kędzierski 1998, Kędzierski 2005) oraz zapewne przez samego Władysława I (Kędzierski 2010b, s. 255–262). Denary krzyżowe przypisywane
Hermanowi-CNP 858 (Gumowski 1939), najstarsze w tej grupie krajowych naśladownictw krzyżówek, zaczęły być wybijane w początkach panowania władcy. Prawdopodobnie produkcją przypisywanych tu księciu krzyżówek kierował sam palatyn Sieciech. Jego denary z wysokim brzegiem,
produkowane później, były bardzo podobne do zabytków odmiany CNP
3 Analizy metaloznawcze metodą EDS na spektrometrze EDX PV 9800 na powierzchni i w „kraterze” zabytków przeprowadzono w Centralnym Laboratorium Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN w Warszawie [dalej oznaczone w tekście jako: analizy IAE PAN]. W artykule wykorzystano
wyniki badań przeprowadzonych w „kraterze” monet, które wydają się bardziej obiektywne niż te
uzyskane z powierzchni zabytków, poddawanej często procesowi bielenia.

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro
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858. Najstarsze z nich pochodzą ze skarbów z Wielkopolski, datowanych
na początek lat 80. XI stulecia. Posiadamy dane zawartości stopu 21 polskich krzyżówek (analizy IAE PAN).
Oprócz srebra i miedzi, jedynym pierwiastkiem występującym w składzie surowca wszystkich polskich naśladownictw denarów krzyżowych
jest znowu cynk, mający udział od 1,15 do aż 11,64%. Badania powierzchniowe denarów CNP 858 z Jastrzębnik koło Kalisza metodą XRF potwierdzają jego obecność w każdej z analizowanych monet (analizy MAE):
Cynk powierzchniowo występuje w przedziale od 1,6 do 3,4%. Jego
zawartość jest mniejsza niż w kraterze denarów, kosztem srebra, co wynika z procesu bielenia monet.
W polskich krzyżówkach cynk występuje, poza jednym denarem, w ilości przekraczającej 1%, a dochodzącej nawet do prawie 12%.
Czy pierwiastek ten występuje w emisjach przypisywanych Saksonii?
W skarbie ze Słuszkowa zostały wybrane cztery monety, których zachodnie pochodzenie wydaje się pewne. Dwie pierwsze analizy metodą EDS
w „kraterze” dotyczą starszych emisji z przełomu X i XI w.: krzyżówki
wyobrażającej na awersie kaplicę (typ II-CNP 431-452) oraz krzyż perełkowy (typ V-CNP 538-541). Kolejne dwa badania metaloznawcze zostały przeprowadzone na denarach krzyżowych, produkowanych w ostatniej ćwierci XI
stulecia, zapewne w saskich warsztatach, bardzo rzadko odkrywanych na
terenie ówczesnej Polski: z przedstawieniem litery „S” (typ IV-CNP 518)
oraz rękawicy i chorągwi (typ VIII – CNP 1001) – (analizy IAE PAN).
Wszystkie cztery egzemplarze charakteryzują się dużą zawartością
srebra, nawet młodsze emisje w zestawie mają więcej srebra od ich polskich odpowiedników. Natomiast udział cynku, choć widoczny, mieści się
w przedziale od 0,62 do 0,92%, czyli zasadniczo mniej niż w większości
analiz wyrobów krajowych, mieszczących się bardziej w zakresie znanym
dla denarów krakowskich Bolesława Śmiałego.
Poza denarami typu VI z przedstawieniem krzyża kawalerskiego na
awersie, zaliczonych do polskiego mennictwa, z wielkopolskich znalezisk
znane są również ich saskie wzory (analizy IAE PAN).
Mimo że zarówno rozrzut znalezisk, jak i łączenie stempli wskazują na
ich zachodnie pochodzenie, to zawartość cynku jest zauważalna i zbliżona
do polskich wyrobów.
Poza krzyżówkami typu VI głównym składnikiem wielkopolskich skarbów z końca XI i początków XII w. były denary krzyżowe typu V z krzyżem perełkowym oraz typu VII z pastorałem. Przeprowadzone analizy
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metaloznawcze tych zabytków ze skarbu słuszkowskiego wykazały bardzo
duże różnice w zakresie udziału cynku w stopie.
Duże zróżnicowanie w zakresie ilości cynku w zabytkach popularnych
emisji krzyżówek typu V z końca XI w. wykazują egzemplarze z pełnym wieńcem pereł krzyża awersu, złożonego z 12 punktów ze skarbu ze Słuszkowa,
pochodzące najpewniej w większości z mennic saskich (analizy IAE PAN).
Inaczej przedstawiają się wyniki analiz, podobnie datowanych, denarów
krzyżowych typu V z przedstawieniem odmiennie ukształtowanego wieńca pereł złożonego z ośmiu punktów i dwóch okręgów (analizy IAE PAN).
Ta z kolei grupa wykazuje dużą zawartość srebra i małą cynku, nieprzekraczającą 1%, co pod względem składu pierwiastków zbliża je bardzo do
typowanych na saskie wyrobów, krzyżówek typu IV oraz VIII. Do najczęściej używanych monet w Wielkopolsce w końcu XI i na początku XII w.
należą denary typu VII z przedstawieniem pastorału. Dysponujemy kilkunastoma analizami EDS monet ze Słuszkowa oraz cmentarzyska mieszkańców lednickiego w Dziekanowicach (analizy IAE PAN).
Wyniki uzyskane dla późnych emisji denarów krzyżowych z pastorałem
ze skarbu ze Słuszkowa oraz z cmentarzyska w Dziekanowicach są bardzo
zróżnicowane. Nie można wydzielić żadnej homogenicznej grupy, która
łączyła zarówno cechy stempla, jak i cechy składu surowca.
Wśród przedstawionych analiz stopu srebra monet z wielkopolskich
znalezisk z końca XI i początków XII w. nie można wydzielić materiału o zbliżonym składzie chemicznym. Wahania ilości srebra i dodatku
miedzi wiąże się wyraźnie z polityką kruszcową emitentów. Pierwiastki
śladowe zawarte w monetach nie tworzą homogenicznych grup. Uwagę
zwraca jedynie cynk, znajdujący się w denarach Sieciecha i krzyżówkach
wiązanych z mennicą w Kaliszu. Pierwiastek ten raczej nie może być
dodatkiem do jakichkolwiek rud srebra. Badania monet wczesnośredniowiecznych z Europy zachodniej wykazały, że cynk do monet dostawał
się jako domieszka do miedzi – w postaci mosiądzu. Występuje on już
w niektórych monetach rzymskich, potem w IX–X w. zarówno w Anglii,
jak i we Francji. Zmniejszenie zawartości cynku widoczne jest w monetach anglosaskich od czasów reformy w 973 r., a w monetach francuskich
w ciągu XI w., aż do jego zaniku w stopie metalu w XII w. Autorzy badań
stwierdzają zależność wielkości domieszki cynku od wielkości domieszki
miedzi, pokazując wzajemną korelację obecności cynku i miedzi w stopie metalu. Widoczna jest również tendencja zwiększania się ilości cynku w miarę pogarszania się próby srebra i zwiększania ilości domieszki

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro
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(Bompaire, Guerra 2000, s. 876–884). Dodatek cynku, który obniża temperaturę topnienia srebra, a także lepiej imituje kruszec niż miedź, jest
więc raczej odzwierciedleniem techniki produkcji, a nie pozostałością po
zanieczyszczeniach, powstałych przy procesach technologicznych, bądź po
domieszkach naturalnych, które mogą identyfikować złoże.
Jedynym sposobem określenia pochodzenia srebra na terenie Polski we
wczesnym średniowieczu są analizy izotopów ołowiu obecnych w stopie
srebra przedmiotów zabytkowych. Badając jednocześnie pod tym kątem
złoża ołowiano-srebrne można próbować połączyć srebrne wyroby z ich
źródłem pochodzenia.
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Władca/chronologia

Ag

Mg

As

Al Si

S Pb

Cl Ca Sn Cr Mn Fe

Bolesław Śmiały
przed 1076
Bolesław Śmiały
1076–1079

84,1

0

0

0

0

0 1,8

0

0

0

0

0,11 0,58 0

Ni Cu

12,88 0,35 0,18 0

22,45 0

0

0

0

0 0,93 0

0

0

0

0

68,72 0,43 0

0

0

Zn

Au

Bi

Inne
0

0,2 7,32

Tabela 1. Wyniki badań metodą XRF denarów Bolesława Śmiałego z osady Stare
Miasto w Kaliszu
As Al

Si

Pb

Cl Ca Sn Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

0

0,1

0,46 0

0

0

0

0

0

0

0,1

0

30,7

7,93

70,65 0,15 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,28 25,32 3,39

I/2

53,9

0

0

0,17 0

0

0

0

0

0,22 0,07 0

I/3

58,71 0,3

0

0,05 0,18 0

0,41 0

0

0

0,07 0

12596 Pa

I/4

51,37 0,1

0

0,16 0,27 0

0,5

12595 Pa

I/5

51,84 0,32 0

# inw

typ odm Ag

Mg

12660 Pa

I/1

60,71 0

12661 Pa

I/1

12600 Pa
12601 Pa

0

0

S
0

0,07 0,15 0

45,2

0

0,44

0,16 0,37 32,87 6,88
45,09 2,44

0

0

0

0

0,08 0

0

0

0

0,1

0,18 0,36 0,56 40,04 6,38

0

Tabela 2. Wyniki badań metodą EDS dużych denarów palatyna Sieciecha ze skarbu ze
Słuszkowa
# inw

typ Odm

Ag

2582

VI CNP 851-860/848

46,76 0,54 0

Mg

As Al

3834

VI CNP 851-860/848

57,03 0,88 0

0,59 0

0

3730

VI CNP 851-860/1480 17,68 0

0

0,13 0,18 0

0

0

0

0

0

10890

VI CNP 851-860/1480 27,81 0

4398

VI CNP 851-860/1480 39,33 0,48 0

175

VI CNP 858

49,2

56

VI CNP 858

50,22 0

173

VI CNP 858

42,39 0

Si

S

0

0,14 0

0

0,27 0

Fe

Ni

Cu

0

0

51,31 1,15

0

0,07 0,23 0,29 0

39,32 1,44

0

0,1

Pb

Cl Ca Sn

Cr

0

0

0,07 0

0

0

Mn

0

0,12 0,46 76,8

Zn

4,53

0,11 0

0,45 0

0

0

0,05 0,18 0,42 0,59 59,48 10,91

0,09 0,26 0

0,11 0

0

0

0,07 0,13 0,27 0,54 52,56 6,15

0,07 0,24 0

0

0

0

0

0,08 0,12 0,47 0,22 41,38 7,75

0

0

0,31 0

0

0

0

0

0,09 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06 0,08 0,61 0,85 44,38 11,64

00745b VI CNP 813

68,78 0,07 0

0

0,26 0

0

0

0

0

0,24 0,25 0,38 0,19 25,84 3,97

09181b VI CNP 813

42,65 0,48 0

0

0

0,14 0

0

0

0,17 0,12 0,36 0,25 48,82 6,02

09261b VI CNP 813

34,8

0

0

0,07 0,04 0,47 0

0

0

0,18 0,16 0,41 0,56 57,83 5,47

00785b VI CNP 813

38,55 0,2

0

0

0,36 0

0,95 0

0

0

0

00937b VI CNP 813

47,98 0

0

0,07 0,24 0

0,56 0

0

0

0

0

0,23 0,09 41,74 9,09

00156b VI CNP 813

51,98 0,11 0

0

0,57 0

0,78 0

0

0

0,1

0

0,3

09264b VI CNP 813

42,19 0,35 0

0

0,06 0

0,24 0

0

0

0,04 0,06 0,28 0,53 51,43 4,81

09182b VI CNP 813

43,84 0

0

0

0,15 0,09 0,19 0

0

0

0,11 0,17 0,24 0,43 45,98 8,8

12006

VI CNP 867 868

75,78 0

0

0

0,08 0

2,27 0

0

0

0,05 0

0,06 0

12019

VI CNP 867 868

46,3

0,25 0

0

0,12 0

0

0

0

0

0

0,15 0,44 47,53 5,21

12021

VI CNP 867 868

32,64 0

0

0

0

0

0

0

0

1,03 0,16 0,29 0,95 0,37 63,07 1,49

12023

VI CNP 867 868

40,25 0,12 0

0

0,03 0

0

0

0

0

0,05 0

0,16 0,6

12281

VI CNP 867 868

48,28 0

0

0,17 0

0

0

0

0

0

0

0,47 0

0

0

0

0

0

0

0,15 0

39,77 9,47

0,29 0,36 50,76 8,54

Tabela 3. Wyniki badań metodą EDS małych denarów palatyna Sieciecha oraz
Władysława Hermana (CNP 858) ze skarbu ze Słuszkowa

0,28 39,82 6,05

20,39 1,36

54,54 4,24

0,17 43,52 7,87
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Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro
# inw. Ag
675

Mg As

79,2 0

Al Si S Pb

0,02 0

0

Cl

Ca Sn Cr

0 0,9 0,90 0

0

Mn

Fe

Ni Cu

Au

Zn

Bi

16,8 1,6 0,21 0,12

0,09 0,10 0,22 0

676

85,0 0

0

0

0

0 1,3 0,43 0

0

0,06 0,06 0,20 0

10,4 2,3 0,21 0

677

81,6 0

0

0

0

0 0,6 0

0

0

0,07 0,06 0,31 0

15,1 1,8 0,31 0,13

678

80,1 0

0,02 0

0

0 0,6 0,93 0

0

0,08 0,07 0,2

14,7 3,2 0,05 0

0

679

80,3 0

0

0

0

0 1,3 0,4

0

0

0,08 0,07 0,22 0

14,5 2,9 0,16 0

680

78,7 0

0,03 0

0

0 1,4 0

0

0

0,08 0,08 0,21 0

15,6 3,4 0,25 0

681

85,4 0

0

0

0 1,1 0,6

0

0

0,08 0,09 0,20 0

9,6

0

2,7 0,23 0

Tabela 4. Wyniki badań metodą XRF małych denarów palatyna Sieciecha oraz
Władysława Hermana (CNP 858) ze skarbu z Jastrzębnik
odm.

2024

II

993

V

~ CNP 43184,42 0,33 0
452
~CNP 538-541 72,79 0,45 0
CNP 518

09064 IV

Ag

As Al

# inw typ

Mg

61,31 0,6

12535 VIII CNP 1001

0

66,34 0,63 0

Si

S Pb Cl Ca Sn Cr Mn Fe

Ni

Cu

Zn

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,24 0

0

0,07 0 0

0

0

0

0

0

0,12 0,22 25,64 0,7

0,1

0,23 0 0

0

0

0

0

0

0

0,09 0,14 0 0,3 0

0

0

0

0,11 0,07 0,14 31,56 0,62

14,09 0,92

0

37,07 0,69

Tabela 5. Wyniki badań metodą EDS saskich denarów krzyżowych ze skarbu ze
Słuszkowa
# inw

typ

odm.

Mg

As

Al.

Si

S

Pb

Cl

Ca Sn

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

2865

VI

~CNP 793-794 55,39

0,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,43

0,84

164

VI

~CNP 793-794 59,43

0,23

0

0,07

0,38 0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,85

1,03

168

VI

~CNP 834

48,45

0,27

0

0

0,05 0

0

0

0

0

0,09 0,05

0,19

0

46,59

4,32

166

VI

~CNP 843

43,53

0,14

0

0

0,33 0

0,59

0

0

0

0,14 0,29

0,42

0,3

47,43

6,85

100

VI

~CNP 843

32,06

0,25

0

0

0,18 0

0,45

0

0

0

0

0,08

0,12

0,17 66,08

0,61

5574

VI

~CNP 836-840 47,36

0

0

0

0,04 0

0,11

0

0

0

0,1

0,15

0,2

0,2

170

VI

~CNP 843

51,04

0,15

0

0

0,38 0

0,15

0

0

0

0,06 0,17

0,2

0,17 39,8

7,86

78

VI

~CNP 843

50,37

0,36

0

0

0

0

0

0

0

0,16 0,14

0,16

0,08 44,84

3,9

Ag

0

Tabela 6. Wyniki badań metodą EDS denarów krzyżowych typu VI odmian CNP 793794, CNP 836-840 oraz CNP 843 ze skarbu ze Słuszkowa

50,38

1,44
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typ Odm

Ag

As Al

Si

S Pb

Cl Ca Sn Cr

0

0

0

0 0

0

0

0

0,15 0,2

0,15 0,17 59,32 0,74

0,16 0

0

0,17 0 0

0

0

0

0

0

0,12 0,3

0

0,33 0 0

Mg

12347 V

~CNP 621

39,18 0,1

188

V

~CNP 636/620 64,6

240

V

~CNP 636/620 39,11 0

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

33,72 0,93

0

0

0

0

0

0,11 0,17 52,27 8,01

12430 V

~CNP 655/648 52,68 0,49 0

0,04 0,11 0 0,93 0

0

0

0

0

0,14 0,25 43,36 1,99

731

~CNP 655/648 39,14 0,08 0

0

0,17 0 0,51 0

0

0

0,05 0,16 0,4

0

0

0

0,13 0,16 0,35 0,34 41,63 7,53

V

0

0,4

49,02 10,08

12454 V

~CNP 624

49,55 0,24 0

0

0,07 0 0

12306 V

~CNP 624/633 38,21 0,31 0

0

0,2

0 0,98 0

0

0

0

0

12345 V

~CNP 624/633 31,35 0,26 0

0

0,06 0 0,95 0

0

0

0

0,11 0,33 0,43 65,28 1,24

12390 V

~CNP 650/649 54,16 0,29 0

0

0,22 0 0,38 0

0

0

0,11 0

981

V

~CNP 634

79,66 0,3

0

0,24 0,24 0 0,2

0

0

0

0

0

0,21 0

18,79 0,36

12362 V

~CNP 634

64,75 0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,51 0,39

0,25 0 1,1

0,14 0,1

59,43 0,64

0,17 0,14 41,45 3,07
0

Tabela 7. Wyniki badań metodą EDS denarów krzyżowych typu V odmian CNP 621,
CNP 636/620, CNP 655/648, CNP 624, CNP 624/633, CNP650/649 oraz CNP 634 ze
skarbu ze Słuszkowa
# inw

typ Odm

Ag

Mg

As Al

Si

S Pb

Cl Ca Sn Cr

Mn Fe

Ni

Cu

Zn

12507 V

~CNP 646 77,26 0,59 0

0

0,2

0 1,04 0

0

0

0,09 0

0,12 0,09 21,05 0,15

12509 V

~CNP 646 70,59 0,65 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0,12 0,27 27,88 0,5

12378 V

~CNP 646 68,69 0,13 0

0

0

0 0

0

0

0

0,17 0,07 0,15 0,24 29,76 0,79

12388 V

~CNP 646 73,4

0,3 0,1

0 0

0

0

0

0

12446 V

~CNP 646 66,15 0

0

0

0,1

0 0

0

0

0

0,11 0

12464 V

~CNP 646 56,08 0,39 0

0

0

0 0

0

0

0

0,14 0,15 0,34 0,65 42,04 0,21

12468 V

~CNP 646 60,37 0

0

0,06 0 1,63 0

0

0

0

0,78 0

0

0
0

0

0,27 0,12 24,86 0,17
0,09 0

33,19 0,37

0,11 0,36 36,81 0,67

Tabela 8. Wyniki badań metodą EDS denarów krzyżowych typu V odmiany CNP 646 ze
skarbu ze Słuszkowa
Ta z kolei grupa wykazuje dużą zawartość srebra i małą cynku, nieprzekraczającą
1%, co pod względem ilościowym zbliża je bardzo do wyrobów typowanych na saskie,
krzyżówki typu IV oraz VIII. Do najczęściej używanych monet w Wielkopolsce
w końcu XI i na początku XII w. należą denary typu VII z przedstawieniem pastorału.
Dysponujemy kilkunastoma analizami EDS monet ze Słuszkowa oraz cmentarzyska
mieszkańców Lednicy w Dziekanowicach1 (Rycina 9 i Tabela 9)

1 Badania

archeologiczne Anny i Jacka Wrzesińskich.

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro
# inw

typ odm

90

VII ~CNP 991 43,97 0,12 0

Ag

Mg

Mn

Fe

0

0,13 0

0,31 0

0

0

0

0

0,26 0,58 46,98 7,65

0,36 0

1,22 0

As Al

Si

157

VII ~CNP 991 45,46 0,33 0

0,06

11545
Dziek.

VII ~CNP 991 36,79 0,24 0

00,09 0

11547
Dziek.

VII ~CNP 991 36,54 0

0

0

S

Pb

Ni

Cu

Zn

0

0

0

0,11 0,41 0,38 42,16 9,51

0

0

0

0

0

0,12 0,08 60,10 2,23

0,62 0

0

0

0

0

0

0,35 0

0,14 0

Cl Ca Sn Cr
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0

62,01 0,68

00158

VII CNP 986

69,58 0,27 0

0

0,27 0

0,16 0

0

0

0,11 0,16 0,16 0

23,48 5,81

00118

VII CNP 986

65,68 0,63 0

0,21

0,3

0

0

0

0

0

31,47 1,43

00161

VII ~ CNP
986-987

67,65 0,88 0

0,2

0,39 0

0,25 0

0

0

0,07 0,11 0,18 0,09 30,04 0,16

00138

VII ~ CNP
986-987

53,79 0,28 0

0,14

0,3

0

0,32 0

0

0

0

00129

VII ~ CNP
986

58,33 0,49 0

0,07

0,27 0

0,12 0

0

0

0,22 0,15 0,22 0,28 37,87 2

00153

VII ~ CNP
986

49,11 0

0,13

0,33 0

0

0

0

0

0,07 0,17 0,26 0

45,59 4,34

00134

VII ~ CNP
986

55,41 0,36 0

0

0,15 0

0,24 0

0

0

0

0

40,11 3,73

00160

VII ~ CNP
986-987

35,23 0,27 0

0,05

0,13 0

0,09 0

0

0

0

0,06 0,14 0,14 62,06 1,83

00145

VII ~ CNP
986-987

48,57 0,44 0

0,18

0,31 0

0,31 0

0

0

0

0

00150

VII ~ CNP
986-987

57,22 0,61 0

0,12

0,61 0

0

0

0

0

0,18 0,2

00125

VII ~ CNP
986-987

55,07 0,56 0

0,06

0,33 0

0

0

0

0

0,2

00093

VII ~ CNP
986-987

52,85 0,31 0

0,09

0,46 0

0

0

0

0

0,07 0,14 0,42 0,85 38,63 6,17

00127

VII ~ CNP
986

59,12 0,64 0

0,12

0,48 0

1

0

0

0

0,16 0

00144

VII ~ CNP
986

51,97 0,36 0

0,31

0,65 0

0

0

0

0

0

0,09 0,25 0,18 38,57 7,62

00152

VII ~ CNP
986

53,82 0

0

0

0,2

1,13 0

0

0

0

0,17 0,18 0,21 38,31 5,89

00122

VII ~ CNP
986

50,64 0,5

0

0,07

0,17 0

0

0

0

0

0,09 0,16 0,13 0

48,24 0

00147

VII ~ CNP
986-987

59,17 0,52 0

0

0,23 0

0,71 0

0

0

0,06 0,07 0,07 0

37,44 1,73

00159

VII ~ CNP
986-987

60,76 0,13 0

0,27

0

0

0

0

0

0

00143

VII ~ CNP
987

46,64 0,37 0

0,05

0,22 0

0,33 0

0

0

0,15 0,08 0,18 0,09 48,02 0,87

11546k VII ~ CNP
Dziek.
986

25,16 0,16 0

0

0,16 0

0,18 0

0

0

0,16 0,24 0,49 0,74 62,90 9,81

11548k VII ~ CNP
Dziek.
986

40,63 0

0

0,17 0

0

0

0

0,12 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,28 0

0

0

0

0

0

0

43,17 1,99

47,65 2,54

0,22 0,08 39,23 1,53

0,24 0,25 0,11 31,68 1,49

0

0,31 0,29 35,96 1,93

0,12 0,14 38,22 0,36

0,09 0

54,39 4,61

Tabela 9. Wyniki badań metodą EDS denarów krzyżowych typu VII odmiany CNP 991,
CNP 986 i CNP 987 ze skarbu ze Słuszkowa
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Ryc. 1. Skarby z przełomu XI i XII z południowo-wschodniej Wielkopolski

Ryc. 2. Denar książęcy (1)
i królewski (2) Bolesława
Śmiałego z badań osady
Stare Miasto w Kaliszu

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro

Ryc. 3. Duże denary Sieciecha typu I i II ze skarbu ze Słuszkowa
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Ryc. 4. Krzyżówki przypisywane Sieciechowi: 1- CNP 851-860/848, 2-CNP 851860/1480, księciu Zbigniewowi: 3-CNP 813, 4-CNP 867-868 oraz Władysławowi
Hermanowi 5- CNP 858 ze skarbu ze Słuszkowa

Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro
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Ryc. 5. Saskie krzyżówki odmian:
CNP 431-452 (1), CNP 538-541 (2),
CNP 518 (3) i CNP 1001 (4)

Ryc. 6. Saskie (?) krzyżówki
typu VI: 1-CNP 836 i 2-CNP 843
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Ryc. 7. Krzyżówki typu V: CNP 655/648 i CNP
650/649

Ryc. 9. Krzyżówki typu VII: CNP 991 i CNP 986987 ze skarbu ze Słuszkowa

Ryc. 10. Placki srebra ze skarbu w Kaliszu-Dobrzecu

Ryc. 8. Krzyżówki typu V: CNP 646 ze skarbu
ze Słuszkowa

PIOTR CHABRZYK, HALINA MŁODECKA

Obecność cynku w monetach
pochodzących
z wczesnośredniowiecznych skarbów
Polski Środkowej
Dotychczasowe wzmianki o wydobyciu srebra we wczesnośredniowiecznej Polsce miały oparcie w relacji rabbiego Raši z Troyes (1040–
1105), który wymienił nazwę Olkusza w kontekście występującego tu
srebra i złota (Pytel 1970, s. 171–177; Rozmus 2002). Drugim zabytkiem
pisanym jest bulla papieża Innocentego II z roku 1136, w której wymienieni zostali kopacze srebra (argenti fossores) z osady wiejskiej Zuersov,
identyfikowanej z późniejszym wczesnomiejskim Bytomiem.
Tyle mówią źródła pisane o początkach pozyskiwania srebra na ziemiach
polskich. Odkrycie w latach 1998–1999 osady w Dąbrowie Górniczej-Łośniu,
gdzie zidentyfikowano liczne relikty pieców hutniczych, świadczy o dobrze
rozwiniętym wytopie ołowiu i srebra już w okresie wczesnego średniowiecza (Bodnar, Rozmus 2004b). Wpłynęło to w znaczącym stopniu na zmianę
poglądów dotyczących początków rodzimego hutnictwa.
Dotychczasowe opinie o masie kruszcowej obiegającej polskie ziemie
wyrażały raczej pogląd o obcym pochodzeniu srebra z terenów Niemiec,
Czech, Węgier oraz z kierunków bliskowschodnich. Zasadniczym trzonem miał być kruszec napływający drogą wymiany handlowej pod postacią monetarną, uzupełniony łupami wojennymi i trybutami (Kiersnowski
1960, s. 24). Potwierdza tę sytuację zawartość skarbów ukrytych na ziemiach polskich, datowanych na 1. ćwierć XI wieku. Charakteryzują się one
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znikomym udziałem monety miejscowej, denarów Bolesława Chrobrego
i Mieszka II, wobec zdecydowanej przewagi monety saskiej wytwarzanej głównie ze srebra ze złóż w górach Harzu. Szczególnie ten kierunek
napływu monety zaważył na stopniowym upieniężnieniu rynku polskiego.
Były to początkowo monety cesarskie z imieniem Ottona III i Adelajdy,
a następnie denary krzyżowe, charakterystyczne przez uniesione krawędzie, kształtujące rynek pieniężny aż do końca XI wieku.
Po przerwie w działalności rodzimego mennictwa produkcję monet na
masową skalę rozpoczął książę Bolesław Szczodry w mennicy krakowskiej
w końcu lat 60. XI wieku (Kiersnowski 1960, s. 304). Emisja ta szacowana
na kilkaset tysięcy egzemplarzy, rozpoczęła nowy etap w polskim mennictwie. Od tej pory na rynku małopolskim dominowała moneta rodzima.
Na pozostałym obszarze państwa piastowskiego w stosunku do denarów
krzyżowych miała obieg znacznie ograniczony.
Z depozytów krzyżówkowych pochodzących z ostatniej ćwierci XI wieku wyodrębniono grupę monet określaną jako CNP 858 (Gumowski 1939,
s. 167). Charakteryzują się one wyobrażeniem krzyża prostego z kulami
w kątach ramion na awersie oraz krzyżem kawalerskim na rewersie ze
znakiem V lub U między dwoma ramionami (ryc. 1). Monety te częstokroć występują w składzie depozytów o najpóźniejszej chronologii, których zdecydowana większość pochodzi z terenów Wielkopolski. Emisje te
należą do końcowej fazy obiegu denarów krzyżowych na terenach Polski
i są jednymi z najmłodszych elementów występujących w skarbach ze
zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Pierwsze ze znalezisk zawierających interesujące nas odmiany pochodzi z miejscowości Leźnica Mała (gm. Łęczyca, pow. łęczycki) i zostało
odkryte w roku 1969. Uległo ono prawdopodobnie częściowemu rozproszeniu i w chwili obecnej liczy 608 monet (w tym 607 egzemplarzy to
denary krzyżowe), 10 placków i siekańców srebrnych oraz 3 kabłączki
skroniowe. Drugi ze skarbów, odkryty i zabezpieczony na terenie prac
ziemnych w Parzęczewie (gm. loco, pow. zgierski) w roku 2004, liczy sobie
1164 monety (w tym 1108 denarów krzyżowych), 75 placków i siekańców
srebrnych oraz 17 ozdób i ich fragmentów.
Obydwa skarby datuje się na przełom XI i XII wieku. Depozyt z Leźnicy
ukazuje się jako młodszy ze względu na wystąpienie tam dwóch egzemplarzy odmiany CNP 813, przypisywanych księciu Zbigniewowi (Kędzierski
2005, s. 33). Charakterystyczną cechą obydwu znalezisk jest całkowita
dominacja denarów krzyżowych względem monet obcych emitentów.
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W analizowanych skarbach liczebność monet określanych jako CNP 858
była zróżnicowana i wyniosła: dla Leźnicy Małej 6 sztuk, dla Parzęczewa
132. Przypisano je do czterech odmian stemplowych, z których te oznaczone numerami 3 i 4 – o najpóźniejszej chronologii – wykazują istnienie
powiązań stemplowych (ryc. 2). Pozostałe wybite zostały jedną parą tożsamych stempli (Chabrzyk 2012).
Na podstawie zagęszczenia ich występowania w skarbach i liczby monet
z tożsamych stempli wysnuto przypuszczenie, że odmiany te mogą być
kolejnymi polskimi naśladownictwami saskich krzyżówek (Kędzierski
2011, s. 187).
Badania Kędzierskiego nad skarbem ze Słuszkowa wykazały, iż zarówno
denary Sieciecha, jak i grupa krzyżówek mająca tożsamy rewers z typem
I palatyna, zawierają oprócz srebra i miedzi niespotykany dotychczas cynk
(Kędzierski 1998). Autor zasugerował, iż podwyższona zawartość cynku sięgająca do 10% może być charakterystyczna dla grupy krzyżówek polskich.
Pojawia się pytanie: od kiedy możemy mówić o początkach eksploatacji polskich złóż srebra i wykorzystywaniu go w mennictwie polskim
oraz czy obecność cynku może być przesłanką do „polskości” niektórych
odmian denarów krzyżowych, również odmiany CNP 858? W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania wykonano badania składu chemicznego denarów z interesującego nas okresu. Zostały one przeprowadzone
na spektrometrze EDXRF typ PW 4030 firmy PANalytical. W badaniach
starano się uchwycić zmiany w składzie chemicznym, zdając sobie sprawę, że stopy metali z których wykonane są wszystkie monety, podlegają
przez lata trudnym do określenia przemianom. Są to więc badania głównie
porównawcze. Analizowano jak największe ilości dostępnych zabytków
pochodzących z XI wieku.
Badaniom składu chemicznego poddano cztery odmiany denarów CNP
858. Zawartość cynku wynosiła od 1 do 6% (wykresy 1-4), a średnia dla
37 egzemplarzy poddanych analizie 3,57%.
Zawartość miedzi kształtowała się najczęściej w zakresie od 5% do
20%. Zwrócono uwagę na zależność między miedzią i cynkiem (wykresy 1a, 2a, 3a, 4a). Wartości współczynników korelacji dla poszczególnych
odmian nie są wysokie. Najwyższy wystąpił w odmianie 3. Uzyskane
wyniki nie wskazują w sposób jednoznaczny na obecność mosiądzu (stop
miedzi z cynkiem) w składzie badanych denarów.
Podjęto próbę prześledzenia zawartości cynku w denarach krzyżowych na przestrzeni całego XI wieku. Badania przeprowadzono na zbio-
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rze monet obejmującym ponad 170 zabytków. Ich dobór podyktowany był
z jednej strony dostępnością materiału, z drugiej starano się uwzględnić
odmiany najczęściej pojawiające się w depozytach XI-wiecznych. Chronologia wybranych do badań egzemplarzy (Tab. 1) określona została w oparciu o cytowaną powyżej pracę M. Gumowskiego, uwzględniając również
nowszą literaturę i własne spostrzeżenia (Kilger 2000, s. 208–227). Datowanie wybranych monet według cytowanych opracowań jest jednak nadal
mało precyzyjne i wymaga odrębnej publikacji.
Monety pochodzące z początków XI wieku to denary krzyżowe typu II
z przedstawieniem świątyni– CNP 420-427 (Gumowski 1939, s. 123–130).
Osiem przebadanych egzemplarzy pochodzi z depozytów z Łasku, Płocka i Oleśnicy, przechowywanych w zbiorach Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi (Chabrzyk, Młodecka 2010, z. 2, s. 101; z. 3,
s. 167). Kolejna grupa – datowana na pierwszą ćwierć XI wieku – obejmuje
również osiem egzemplarzy typu CNP VI z wyobrażeniem krzyża prostego na stronie awersu. Denary te ujęte są w katalogu M. Gumowskiego pod
numerami: CNP 725-763 (Gumowski 1939, s. 157 n.).
Z okresu około połowy XI wieku wywodzi się grupa 5 egzemplarzy, również typu VI, określonych przez Gumowskiego CNP 784 812 (Gumowski
1939, s. 160–162). Kolejny okres 3. ćwierci XI wieku reprezentowany jest
przez 29 egzemplarzy VI typu CNP 834-850 (Gumowski 1939, s. 167) oraz
29 sztuk typu VII CNP 972 982 z wyobrażeniem pastorału (Gumowski
1939, s. 181 n.). Najbardziej interesujący nas koniec XI wieku reprezentowany jest przez 45 monet typu VI CNP 853-860 oraz 49 typu VII CNP
986 987 (Gumowski 1939, s. 167, 182). Wszystkie okazy pochodzą ze
wspomnianych powyżej depozytów z Parzęczewa i Leźnicy Małej.
Tabela 1. Konkordacja odmian według M Gumowskiego i Ch. Kilgera wraz z datowaniem
Gumowski/datowanie

Kilger/datowanie

CNP 420-427 (po 1000 r.)

MgHP 1 (1000–1030 )

CNP 725-736 (1. poł. XI w.)

Sal D 2:1 (po 1024 r.)

CNP 784-812 (2.-3. ćw. XI w.)

Sal D 4:1/1 (1056–1106)

CNP 834-850 („najpóźniejsze”)

Sal D 4:1/2 (1056–1106)

CNP 853-860 (ost. dekada XI w.)

Sal D 4:1/2 (1056–1106)

CNP 972-982 (ost. ćw. XI w.)

Sal E 3:1(1070–1100)

CNP 986-987 (ost. ćw. XI w.)

Sal E 3:1(1070–1100)
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Uzyskane wyniki dotyczące zawartości cynku zamieszczono na wykresie 5. W monetach z ostatnich lat XI wieku wyraźnie zaznaczona jest jego
obecność. Zawartość jest zróżnicowana od dziesiątych części do kilku procent, ale średnia wynosi 2,75%. Dla monet z wcześniejszych okresów XI
wieku średnie zawartości Zn są poniżej 1%.
Wyniki analiz składu chemicznego wskazują, że od połowy XI wieku
następuje stopniowe pogorszenie jakości stopu menniczego stosowanego
do produkcji denarów krzyżowych, przez intencjonalne dodawanie miedzi.
Na wykresie 6 przedstawiono proporcje średnich zawartości srebra i miedzi obliczone dla analizowanych grup monet. Około 3. ćwierci XI wieku
widać zmianę tych proporcji na niekorzyść srebra.
Jak już wcześniej zauważono, w analizowanych denarach z końca XI wieku
zawartość cynku i miedzi wzrosła, podczas gdy zawartość ołowiu nie ulegała
istotnym zmianom i wynosiła ok. 1%. Zmianie natomiast uległa proporcja Zn/
Pb. Początkowo w monetach proporcja przyjmowała wartości tylko mniejsze
od 1, około lat 80. zaczęła się zmieniać i w końcu XI wieku w większości
badanych monet stosunek Zn/Pb był powyżej 1.
W celach porównawczych zbadano 23 denary Władysława Hermana (Tabela 2 i wykres 7). Denary księcia powstawały w Krakowie. Rozrzut znalezisk
tej monety koncentruje się na terenie Małopolski, głównie wokół Krakowa
i Sandomierza. Pojedyncze znaleziska pojawiają się na Śląsku, w Wielkopolsce i ziemi łęczycko-sieradzkiej (Suchodolski 1973, s. 80).
Przeprowadzone badania wśród egzemplarzy najstarszych, których krawędź na wzór denarów krzyżowych była nieznacznie uniesiona, w zdecydowanej większości potwierdziły wysoką próbę srebra stopu monetarnego. Monety te o poprawnym rysunku i napisach otokowych wykazały
zawartość srebra ponad 80%. Jednak wraz z obniżeniem wagi monet książęcych zmianie ulegała także próba srebra, np. denar o numerze inwentarzowym 10501 zawierał tylko 44% Ag i 6,3% Zn. Zastanawia fakt, iż wśród
odmian młodszych o niestarannym rysunku i obniżonej masie występują
zarówno egzemplarze zawierające w swoim stopie cynk, jak i takie, które
go nie posiadają (ryc. 3).
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Tabela 2. Wyniki analiz chemicznych wybranych denarów Władysława Hermana
L.p. Nr inw.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11681
11682
11684
10501
11687
11689
10468
11064
10498
10509
10514
10464
10503
10471
10472
10512
10457
10490
10507
10456
10488
10505
10504

Zawartość procentowa wagowa oznaczonych pierwiastków
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
Ag
Au
Pb
0,07 0,1
0,34 14,7
0,18 84
0,53
0,09 0,08 0,35 31,87 1,1
63,97
2,4
0,08 0,35 0,35 9,07
0,61 88,4
0,3
1,1
0,09
0,32 46,95 6,92 44,67
0,96
0,07 0,07 0,2
8,9
0,1
89,95 0,3
0,37
0,09 0,09 0,48 16,95 0,76 79,55 0,15
1,9
0,08 0,09 0,21 15,37 0,77 82,57 0,16
0,78
0,08 0,07 0,24 20,47 1,78 75,65
1,6
0,11
0,34 29,93 2,16 66,2
1,1
0,09 0,09 0,27 17,2
1,04 80,15 0,13
1,1
0,1 0,06 0,43 32,8
0,91 64,8
0,85
0,07 0,1
0,24 8,8
0,98 88,25 0,22
1,3
0,08 0,08 0,37 15,95 1
81,1
0,25
1,2
0,11 0,09 0,27 22,2
0,49 75,25 0,14
1,5
0,09 0,05 0,37 41,65 2,52 53,75
1,5
0,1 0,04 0,43 42,5
3,25 51,75
1,85
0,09 0,088 0,19 14,5
0,57 83,6
0,18
0,72
0,08 0,09 0,21 15
0,5
83,1
0,2
0,8
0,09 0,11 0,24 19,6
1,36 77,4
0,1
1
0,1 0,1
0,24 18,9
0,59 78,7
0,1
1,1
0,12 0,08 0,24 21,4
0,85 75,7
0,1
1,3
0,08 0,08 0,31 13,5
0,56 84,5
0,23
0,74
0,09 0,09 0,23 13,9
0,27 84,5
0,13
0,68

Od drugiej połowy XI wieku daje się również zauważyć obniżenie jakości srebra lanego (placków i ich skrawków).Wzrasta w nim zawartość ołowiu i miedzi (Chabrzyk, Młodecka 2012), a pozostałe pierwiastki jak cynk,
złoto żelazo, nikiel, które zwykle towarzyszą srebru, występują w śladowych ilościach.
Prowadzone dotychczas badania nie tylko zabytków monetarnych, ale
także powszechnie występujących w skarbach XI wieku placków i ozdób,
nie przyniosły odpowiedzi na postawione pytania. Zarówno w skarbach
z początków XI wieku, z jego połowy, jak też końca w żadnym z badanych 128 placków oraz 32 ozdób nie wystąpił cynk. Co ważne, było
wśród nich 28 placków z Dąbrowy Górniczej-Łośnia (tzw. skarb hutnika)
(Rozmus, Tokaj 2009, s. 104–115) XII-wiecznego skarbu odkrytego na
terenie osady hutniczej, a także kropelka srebra (Tabela 3) przywarta
do fragmentu łosieńskiej ceramiki (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 35). Ist-
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niało więc duże prawdopodobieństwo, iż zawarty w „skarbie hutnika”
materiał pochodził właśnie z łosieńskich złóż srebra. To postawiło pod
znakiem zapytania hutnicze pochodzenie cynku zawartego w monetach.
Tabela 3. Skład chemiczny kropelki srebra z Dąbrowy Górniczej-Łośnia
Zawartości procentowe wagowe oznaczonych pierwiastków
P
Cr
Fe
Ni
Cu
Zn
Ag
2,4
0,32
0,93
0,35
0,26
0,08
94,2

Au
0,22

Pb
1,1

Własności cynku były znane już średniowiecznym metalurgom. Mnich
Teofil w księdze III „O sztukach rozmaitych ksiąg troje” opisuje wytapianie mosiądzu i spiżu (Prezbiter 1998, 2.120). Odpowiedni stop przyrządzano przez dodanie do miedzi galmanu, którego głównymi składnikami są
smitsonit (węglan cynku) i hemimorfit (krzemian cynku).
Można więc zastanowić się, czy nie dodawano galmanu również do srebra. Jego dodatek wpływałby korzystnie na własności plastyczne otrzymanego stopu. Powodowałby również obniżenie temperatury topnienia. Dla
srebra czystego temperatura topnienia wynosi 962oC, dla stopu srebra
zawierającego Zn w ilości poniżej 1% i kilka procent Cu ok. 850-900oC, dla
zawartości Zn ok. 4-6%, Ag 75-80% 750-800oC (wykres 8).
Stopy srebra z miedzią i cynkiem wykazują się dobrą wytrzymałością na
rozciąganie i wydłużanie, np. stop o zawartości 80% Ag, 16% Cu i 4% Zn
wydłuża się do 16% (Wesołowski 1957, t. 3, s. 252, tab. 89).
Te własności mogły mieć istotne znaczenie w procesie wytwórczym
monet. Trudno rozstrzygnąć, czy do stopu monetarnego dodawany był
galman i miedź, czy też mosiądz. Dodawanie do stopu mosiądzu zamiast
miedzi sugerowano już wcześniej, wskazując na odmienną technologię lub
pochodzenie denara krzyżowego Sieciecha (Ostachowicz B., Ostachowicz
J., Paszkiewicz B. 2001, s. 157, 161).
Wyliczony średni współczynnik korelacji Zn do Cu dla czterech odmian
CNP 858 wynosi 0,5. Zależność pomiędzy tymi pierwiastkami nie wskazuje w sposób jednoznaczny na dodawanie mosiądzu do stopu monetarnego.
Bardziej prawdopodobne jest dodawanie jako osobnych składników miedzi
i rudy cynku, by w efekcie uzyskać stop monetarny o niskiej temperaturze
topnienia i łatwiejszy w obróbce.
W stopach monetarnych denarów datowanych na ostatnie dziesięciolecie XI wieku obecność cynku jest wyraźnie zaznaczona. Co ważne, przypadki jego występowania nie należą do incydentalnych. Powtarzający się
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udział tego pierwiastka w seriach monet wybijanych jedną parą stempli
– w przypadku denarów krzyżowych i części młodszych denarów Władysława Hermana oraz monet palatyna Sieciecha – wpisuje się bez wątpienia
we wspólne ramy chronologiczne obejmujące końcowy okres XI wieku.
Kwestie pojawienia się cynku w denarach można rozpatrywać w dwojaki sposób. Metal ten mógł przedostać się do nich z dwóch źródeł – z huty
przetwarzającej rudy ołowiowo-srebrowe lub mógł być intencjonalną
domieszką już podczas przygotowywania stopu monetarnego w mennicy.
Rozważmy zatem wszystkie warianty:
1. W procesie hutniczym otrzymywano srebro z galeny (rudy ołowiu) niezawierającej rudy cynku. Przystępując do procesu wytopu eliminowano
galman poprzez przebieranie materiału. W wyniku wytopu otrzymywano srebro tylko z domieszką ołowiu. Próbki żużli pochodzące z warstwy
humusu i pieca ze stanowiska nr 2 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu obecności Zn nie wykazały (Bodnar, Rozmus 2004b, s. 29).
2. W procesie hutniczym otrzymywano srebro z rud zawierających cynk.
Przystępując do procesu wytopu nie usuwano galmanu, w związku
z czym produktem stawało się srebro z domieszką cynku i ołowiu.
Badania na stanowisku archeologicznym w Hutkach koło Olkusza,
datowanym co prawda warstwami osadniczymi na XV wiek, potwierdziły obecność żużli zawierających znaczne ilości ołowiu i cynku
(Pierzak, Roś, Rozmus 2004, s. 93). Brak jednak poświadczonych
śladów hutnictwa ołowiu i srebra z XI wieku.
3. W procesie przygotowania stopu menniczego uzupełniano go tylko
miedzią dla uzyskania odpowiedniego składu. Wybijano monety o śladowych ilościach cynku (np. większość zbadanych denarów Władysława Hermana).
4. W procesie przygotowania stopu menniczego srebro surowe uzupełniano odpowiednią ilością miedzi i rudą cynku-galmanem. Wybijano
monety zawierające kilkuprocentowe zawartości cynku.
5. W procesie przygotowania stopu menniczego srebro surowe (Łosień)
uzupełniano mosiądzem. W badanych czterech odmianach denarów
krzyżowych korelacje pomiędzy Zn i Cu nie wskazują jednoznacznie
na dodawanie mosiądzu.
Spośród wszystkich nakreślonych możliwości z pewnością nie można wykluczyć dwóch pierwszych punktów dotyczących wytopu srebra
z rudy. Zawartość uzyskanych w procesie hutniczym domieszek do srebra surowego uzależniona była prawdopodobnie od finalnego przeznacze-
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nia surowca. W mennicy czy też pracowni jubilerskiej był on poddawany
ponownemu oczyszczaniu, celem uzyskania srebra czystego.
Wariant „3” obrazuje najczęściej występujący w okresie wczesnego
średniowiecza skład stopu monetarnego, którego głównymi składnikami
pozostawały Ag i Cu, natomiast pozostałe pierwiastki występowały w stopie w ilościach śladowych.
Dodatek galmanu oraz miedzi w procesie wytwarzania stopu monetarnego wydaje się najbardziej prawdopodobny z zaprezentowanych metod.
Zasadniczą rolę mogła w tym przypadku odegrać plastyczność uzyskiwanego stopu – być może domieszka ta miała wpływ na kształtowanie charakterystycznie uniesionych krawędzi denarów krzyżowych?
Ostatnia z możliwości sugerująca dodatek mosiądzów do srebra wymaga dalszych badań. Pomimo braku korelacji pomiędzy ilością Cu i Zn w stopie monetarnym nie należy jej odrzucać.
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Ryc. 1. Denar krzyżowy CNP 858,
tabl. XXV

Ryc. 2. Cztery odmiany rozpatrywanych denarów CNP 858
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Wykres 1. Zawartości Zn
dla pierwszej odmiany
denarów typu CNP 858

Wykres 1a. Zależności
Zn-Cu dla pierwszej
odmiany denarów typu
CNP 858. Współczynnik
korelacji Zn-Cu wynosi
0,58

Wykres 2. Zawartości
Zn dla drugiej odmiany
denarów typu CNP 858

Wykres 2a. Zależności
Zn-Cu dla drugiej
odmiany denarów typu
CNP 858. Współczynnik
korelacji Zn-Cu wynosi
0,5
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Wykres 3. Zawartości
Zn dla trzeciej odmiany
denarów typu CNP 858

Wykres 3a. Zależności
Zn-Cu dla trzeciej
odmiany denarów typu
CNP 858. Współczynnik
korelacji Zn-Cu wynosi
0,77

Wykres 4. Zawartości
Zn dla czwartej odmiany
denarów typu CNP 858

Wykres 4a. Zależności
Zn-Cu dla czwartej
odmiany denarów typu
CNP 858. Współczynnik
korelacji Zn-Cu wynosi
0,56
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Wykres 5. Zmiany
zawartości cynku
w denarach
krzyżowych w XI
wieku. Końcówki
pionowych cienkich
linii oznaczają
wartość minimalną
i maksymalną,
a kwadrat wartość
średnią dla danej
grupy monet

Wykres 6. Proporcje
Ag/Cu dla denarów
krzyżowych z XI
wieku

Ryc. 3. Denary Władysława Hermana zawierające w swym składzie podwyższoną
zawartość cynku
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Wykres 7. Zawartości Zn
w denarach Władysława
Hermana

Wykres 8. Fragment trójskładnikowego diagramu fazowego uwzględniający średnie
zawartości Ag, Cu, Zn w monetach z przełomu XI i XII wieku (kwadrat czarny)
i z 1. ćwierci XI wieku (kółko szare) (Chang, Goldberg, Neumann 1977, s. 671)

STANISŁAW SUCHODOLSKI

W sprawie pochodzenia srebra
w monetach polskich z XI–XII wieku
W dwóch poprzednich tekstach autorzy zastanawiali się, czy w skarbach z Wielkopolski i Polski Środkowej występowało srebro polskiego
pochodzenia. Nie uzyskaliśmy jasnej odpowiedzi w tej kwestii, co zresztą nie dziwi, bo problem jest bardzo trudny i chyba nie do rozwiązania przy zastosowaniu obecnie używanych metod1. Bardziej efektywne
byłoby tu zapewne badanie izotopów, co jednak w Polsce – przynajmniej
w zakresie archeologii i numizmatyki – jest jeszcze w powijakach.
Trzeba sobie też uświadomić, że pytanie postawione w tych tekstach
dotyczyło jednego tylko rodzaju monety obiegającej w Polsce w końcu XI w., a mianowicie tzw. denarów krzyżowych, powszechnie nazywanych krzyżówkami. Są to, jak wiadomo, monety anonimowe, które
dawniej przez badaczy polskich były przypisywane biskupom polskim,
a przez badaczy niemieckich – biskupom saskim. W świetle nowszych
badań, głównie Adama Kędzierskiego, rysuje się tu zdrowy kompromis.
Część monet jest istotnie niemiecka, część zaś rodzima polska. Dyskusyjne pozostaje ustalenie proporcji między tymi częściami, a także identyfikacja emitentów, czyli osób lub instytucji, które te monety biły. Był
wśród nich niewątpliwie palatyn Sieciech, ale podejrzewa się, że działalność taką prowadzili w swoich dzielnicach również młodzi książęta,
synowie Władysława Hermana – Zbigniew w Wielkopolsce a Bolesław
1 Podstawowa

literatura do poruszonych tu zagadnień: Gumowski 1939; Kiersnowski 1960;
Suchodolski 1973; Kędzierski 1998; Kędzierski 2005; Chabrzyk, Młodecka 2012; Suchodolski
2012; Nakielski 2012.

258

STANISŁAW SUCHODOLSKI

Krzywousty na Śląsku. Nie jest wreszcie wykluczone, że monety takie
bił również sam książę Władysław a także arcybiskup gnieźnieński.
Wynika z tego, że dotychczas z pola widzenia umknął nam drugi, współobiegający rodzaj rodzimego pieniądza, a mianowicie denary bite przez
książąt pod własnym imieniem w stołecznym ośrodku państwa, czyli
w Krakowie. Pierwszym władcą, który wznowił mennictwo około 1070
roku po półwiekowej przerwie, był Bolesław Śmiały (1058–1079). Bił on
sukcesywnie dwa typy denarów: książęce w latach ok. 1070–1076 i królewskie w latach 1076–1079. Produkcja była intensywna i w szczytowych
okresach mogła sięgać nawet miliona sztuk rocznie. Początkowo monety
wykonywano z dobrego srebra i dlatego mogły być uznawane za pełnowartościowe. Później jakość ich się pogorszyła, a w czasie królewskich rządów niektóre emisje były już niemal miedziane, gdyż zawierały zaledwie
10% srebra. Widać, że władca odczuwał palący brak szlachetnego kruszcu,
co można tłumaczyć wielkimi wydatkami łączącymi się z jego ekspansywną polityką. Istnieje domysł, że tak znaczne popsucie waluty, powodujące
dotkliwe straty dla ludności, która była zmuszana do jej przyjmowania,
stanowiło jedną z przyczyn oporu przeciw królowi. To zaś, jak wiadomo,
doprowadziło do wygnania go z kraju.
Jakość monet Władysława Hermana (1079–1102) wyraźnie się poprawiła. Można się domyślać, że nauka nie poszła w las i książę starał się
uspokoić wzburzone nastroje użytkowników książęcych denarów. Są one
wyjątkowo jednorodne, gdyż reprezentują jeden tylko typ. Z jednej strony widnieje w profilu głowa księcia, którą otacza jego imię bez tytułu.
Z drugiej natomiast umieszczono trójwieżową budowlę, objaśnioną w otoku jako CRACOV. Zrozumiałe jest, że w czasie ponad dwudziestoletniej
emisji tego typu, co jest rekordem w skali całego wczesnego średniowiecza w Polsce, zarówno wyobrażenia, jak i legendy ulegały powolnym
przemianom. Szły one w jednym tylko kierunku, prowadząc do degeneracji. W zależności od jej stopnia można wyróżnić cztery odmiany awersów i pięć rewersów. Legendy zostały z czasem zupełnie zbarbaryzowane
a w końcu w ogóle zanikły, wyparte przez obwódki. To właśnie owa barbaryzacja była powodem, że w niektórych napisach dopatrywano się nazwy
Sieciechowa. Inne zaś odmiany odnoszono do ulubionej siedziby księcia
na Mazowszu, a mianowicie do Płocka. Szczegółowe badania około tysiąca
zachowanych monet oraz znalezisk, z których pochodzą, dowodzą jednak,
że najpewniej powstały one w jednej tylko mennicy. Jej nazwę, dobrze
czytelną i w pełni poprawną, w dodatku w wersji rodzimej, zawiera legen-
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da strony odwrotnej – CRACOV. Nie ma więc wątpliwości, że mennica ta
mieściła się w Krakowie.
Mennictwo Bolesława Krzywoustego (1102–1138) znów uległo zróżnicowaniu. Znane są 4 typy jego denarów i dwa typy brakteatów. Zapewne wszystkie, a przynajmniej wszystkie denary, były nadal emitowane
w Krakowie. Co do denarów można wysunąć hipotezę, że podlegały one
okresowej wymianie – monety starszego typu były wymieniane na denary
następnego typu, oczywiście w stosunku niekorzystnym dla ludności.
Widać, że w ciągu półwiecza stosunki pieniężne ulegały zmianom.
Widać również, że wszyscy władcy odczuwali niedobory finansowe. Najwyraźniejsze są one za rządów Bolesława Śmiałego. Brak szlachetnego
kruszcu rekompensował on w najprostszy sposób, zastępując go miedzią,
z fatalnym zresztą dla siebie skutkiem. Władysław Herman poprawił próbę, ale odbyło się to przez pewne obniżenie wagi młodszych emisji. Bolesław Krzywousty z kolei uzyskiwał srebrny surowiec do produkcji swoich
monet przez przetapianie monet starszych. Oczywiście musiał też mieć
jakiś zasób srebra dla rozpoczęcia tego procederu, a i potem dla uzupełniania braków.
Nasuwa się pytanie, które nas tu szczególnie interesuje: skąd książęta
czerpali srebro dla prowadzenia przedstawionej tutaj w ogromnym skrócie
działalności menniczej? Skoro ciągle brak jednoznacznych wyników analiz
metalograficznych, spróbujmy poszukać odpowiedzi na drodze teoretycznej.
Forma denarów książęcych Bolesława Śmiałego (oklepane krawędzie,
stożkowaty profil), która jest zbliżona do formy saskich krzyżówek, sugeruje, że oba rodzaje monet wykonywali ci sami fachowcy, czyli mincerze
sascy. A skoro również główny strumień srebra płynął do Polski z Saksonii
w postaci wspomnianych krzyżówek, to nasuwa się wniosek, że takiego
samego pochodzenia było srebro dostarczane do mennicy krakowskiej.
Nie miało ono oczywiście postaci monet, bo po co byłoby ponosić dwukrotnie koszty mennicze, lecz raczej tańszych placków, bryłek lub sztab.
Może później, w czasie konfliktów z Rzeszą, dopływ tego surowca uległ
ograniczeniu lub nawet przerwaniu, co wzmogło oczywiście kłopoty mennicze Śmiałego. W każdym razie nie wydaje się, aby władca polski korzystał wówczas z rodzimych zasobów kruszcu. Gdyby tak bowiem było, kryzys menniczy nie rysowałby się aż tak ostro.
Za rządów Władysława Hermana sytuacja wydaje się mniej jasna. Władca ten musiał mieć jakieś stałe źródła kruszcu, skoro jego mennictwo rysuje się w sposób stabilny. Źródła te mogły być albo pochodzenia zewnętrz-
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nego, zapewne saskiego (zważywszy na koligacje księcia z cesarzem), albo
też – mniej pewnie – pochodzenia wewnętrznego. Mogły zresztą w rachubę wchodzić obie możliwości, podobnie jak i ściąganie z rynku obiegającej monety. Dotyczyło to zresztą raczej monety obcej, o lepszej jakości,
aniżeli popsutych denarów swego poprzednika. Starsze bowiem i bardziej
wartościowe książęce denary Śmiałego już dawno zostały przez ludność
ściągnięte z rynku na mocy prawa Kopernika-Greshama, w myśl którego
gorsza moneta wypiera z obiegu monetę lepszą. Udział w nowej produkcji
starego, przetapianego kruszcu to stały czynnik, z jakim trzeba się liczyć
we wszystkich badaniach metalograficznych.
Stary kruszec w postaci przestarzałych już krzyżówek miał zapewne
znaczenie również w początkach panowania Bolesława Krzywoustego.
Władca ten musiał mieć jednak jakieś nowe zasoby surowca dla dosyć
intensywnie prowadzonej działalności menniczej. Przetapianie monet
poprzedniego typu było niewystarczające. Ponieważ jednocześnie ustał
eksport srebra z Europy Zachodniej do strefy bałtyckiej (w przypadku
Polski z Saksonii), kruszec tu używany musiał być zastąpiony z innych
źródeł. Jako najbardziej logiczne rozwiązanie nasuwa się domysł, że srebro
czerpano z krajowych złóż. W przypadku mennicy krakowskiej najbliższe znajdowały się oczywiście w rejonie Olkusza i późniejszej Dąbrowy
Górniczej. Aby potwierdzić lub odrzucić to przypuszczenie, należałoby
w pierwszej kolejności zbadać skład monet Bolesława Krzywoustego oraz
resztek srebra i ołowiu uzyskanych w czasie badań archeologicznych.
Wydaje się, że izotopy ołowiu będą tu najbardziej znaczące, choć istotna
może być również obecność domieszki innych metali, przede wszystkim
złota i bizmutu oraz cynku.
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Konsekwencje istnienia
wczesnośredniowiecznej metalurgii
srebra i ołowiu na obszarach obecnego
pogranicza Śląska i Małopolski
Każdy organizm polityczny musi być oparty na podstawach gospodarczych. Twór polityczny o charakterze państwa, protopaństwa, konfederacji (np. Maghreb), szczepu, plemienia, klanu a nawet hordy musi mieć
bazę ekonomiczną, która umożliwia przeżycie na danym terenie. Celowo
nie wdaję się w kwestie rozważań, co oznaczają podane powyżej terminy
oraz jak ja je rozumiem, bo to osobny temat, przysłowiowa rzeka problemów badawczych. Oczywiste jest dla mnie, że w każdej epoce ludzie
posiadali struktury organizacyjne służące ich przeżyciu w środowisku
oraz stosowne w danym momencie w konfliktach z innymi przedstawicielami naszego gatunku. Istnienie tego typu struktur pociągało za
sobą wyodrębnienie się mniej lub bardziej określonego strukturalnie
przewodnictwa1.
Od konkretnego poziomu rozwoju w danej epoce zależy, co w danym
momencie jest czynnikiem przynoszącym dobrobyt danej grupie ludzi.
Może to być w pradziejach obfitość zwierzyny na danym terenie, dostęp
do dobrych jakościowo złóż krzemienia czy też soli, handel niewolnikami
1 Celowo użyłem frazy „naszego gatunku”, ponieważ formy organizacyjne istnieją również
w stadach zwierząt, w tym w grupach naczelnych. Rozgrywki w celu osiągnięcia przywództwa bądź
wyższej pozycji społecznej czasami, jak to zauważyła J. Lawick-Goodall, o bardzo wyrafinowanej,
nieomal „ludzkiej” formie mają miejsce w grupach szympansów (Lawick-Goodall 1974).
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itp., a obecnie możliwość posiadania dostępu do pierwiastków (metali)
radioaktywnych, metali ziem rzadkich, gazu i ropy itp.
Ważną rolę w okresie wczesnego średniowiecza w Europie i oczywiście w okresie formowania się państwa polskiego odgrywało srebro.
Wykonywano z niego ozdoby i bito pierwsze monety. Możliwe też, że
siekańce i placki srebra stanowiły element rozliczeniowy w transakcjach handlowych. W chwili obecnej dalej niedoceniana jest rola ołowiu
jako dobra materialnego mogącego również być środkiem w wymianie
handlowej. Na taką właśnie rolę ołowiu i przedmiotów z niego wykonanych wskazywać może także, utrzymująca się do XV w. w środowisku kupców małopolskich, tradycja używania go jako środka rozliczeniowego, którym opłaca się niektóre transakcje (Sztetyłło 1978,
s. 84)2.
W przedłożonym tutaj komunikacie zajmiemy się przede wszystkim
srebrem, ale nie możemy zapominać, że generalnie nie należy oddzielać metalurgii srebra od metalurgii ołowiu. Metale szlachetne występują
na świecie głównie w złożach o charakterze polimetalicznym. Dzisiejsza
produkcja srebra w Polsce odbywa się poprzez pozyskiwanie tego metalu
z rud miedzi eksploatowanych na Śląsku przez KGHM, srebro z kopalń
rud cynku i ołowiu stanowi zdecydowanie mniejszy procent. Jednak we
wczesnym średniowieczu w Polsce to głównie rudy ołowiu były podstawą
do pozyskiwania z nich srebrnej domieszki. Tak też dzieje się w dzisiejszych czasach, chociaż już nie w Polsce. Rudy ołowiu dalej są podstawą
produkcji około połowy światowego srebra (Tylecote 1990, s. 54). Największe zasoby ołowiu w skali światowej w chwili obecnej znajdują się
w: USA (21%), Australii (16%), krajach dawnego ZSRR (12%), Kanadzie
(12%). Zasoby Polski ocenia się na 6% w skali zasobów światowych (Pozzi, Nowińska 2006, s. 8).
Podstawowym zagadnieniem, którym chciałbym się zająć, jest próba
odpowiedzi, skąd pochodziło srebro używane do produkcji ozdób i wybijania monet we wczesnym średniowieczu na terenach obecnej Polski.
2 Podatek uiszczany bezpośrednio w ołowiu o nazwie olbora lub orbora, czyli czynsz/podatek
płacony z kopalń kruszców na rzecz skarbu królewskiego praktycznie od zawsze „z staradawna”
(Zajda 1979, s. 140). Bardzo interesującą kategorią zabytków znajdowanych dość powszechnie
w środkowej Europie, m.in. w Polsce, Czechach i na Morawach (Biermann, Machaček 2012,
s. 183), są ołowiane zabytki określane jako ciężarki i odważniki ołowiane (Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2007). Posiadają one bardzo różną formę (np. pierścieniowate, krążkowe, stożkowate
i inne) a ich funkcja, w tym jako płacideł, jest obecnie dyskutowana. Por. też A. Červený 2007,
s. 119, il. 12.
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Dyskusja nad możliwym źródłem pochodzenia tego surowca toczy się
już od dziesiątków lat. Podejmował ją również ostatnio piszący te słowa
(Rozmus 2012, s. 67–97).
Pod uwagę brane są źródła o pochodzeniu orientalnym, głównie środkowoazjatyckim. Chodzi przede wszystkim o napływ srebrnych monet,
które po przetopieniu mogły stać się surowcem do wykonywania miejscowych wyrobów srebrnych. Kolejna koncepcja kładzie nacisk na źródła
pochodzenia europejskiego. Możliwa jest również do przyjęcia hipoteza
łącząca obie koncepcje. Moim zdaniem kwestii tej nie należy rozpatrywać
tylko w aspekcie geograficznym, ale przede wszystkim chronologicznym.
Na przestrzeni kilku stuleci, od wieku IX począwszy, następuje powolne
zmniejszenie się napływu srebra orientalnego, które zostaje zastąpione pozyskiwaniem srebra ze źródeł miejscowych, europejskich. Poniżej
pozwolę sobie ten pogląd uzasadnić oraz przedstawić możliwy program
badawczy, który może tę kwestię rozwiązać.
W X wieku fala napływu denarów z Orientu słabnie. Jest to proces dość
gwałtowny, ale nie jednorazowy. Przykładowo w Danii ustanie napływu
monet orientalnych ustala się na ok. 970 r. (Roesdahl 2001, s. 355). Nie
oznacza to jednakże, że po tej dacie nie zdarzają się młodsze importy
monet orientalnych. Znaczenie ekonomiczne tych importów staje się jednak już nieistotne. Jak pisze Stanisław Suchodolski: „Ostatnia fala srebra orientalnego była znacznie mniejsza od poprzednich i nie miała już
praktycznie znaczenia. Przybyła ona nad Bałtyk na przełomie X i XI w.
Najmłodszy dirhem znaleziony w Norwegii nosi datę 1001/1002, w Danii
1002/1003, w Polsce 1006, w Szwecji 1012/1013 i wreszcie w Rosji
1030/1031” (Suchodolski 2012, s. 190).
Czy w związku z tym możemy mówić o kryzysie srebra w Europie?
Moim zdaniem nie. Obserwuje się tylko powolny zanik napływu monet
orientalnych na tereny Europy. Kolejna kwestia to, czy napływ srebra
orientalnego w postaci monet, ozdób i być może samego surowca zaspakajał na przestrzeni wieków potrzeby rynku europejskiego. Od dziesiątków lat pojawiają się głosy badaczy, którzy rozważali możliwość posiadania przez wczesnośredniowiecznych władców dostępu do lokalnych
zasobów srebra.
Wielu badaczy, nie wnikając w kwestie pochodzenia srebrnego surowca,
mocno akcentowało miejscową produkcję ozdób. Zajmowali się oni całymi
zespołami zabytków na określonym obszarze terytorialnym lub poszczególnymi typami ozdób. Wymieńmy tylko kilka opinii.
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1. R. Jakimowicz, opisując w latach 30. ubiegłego wieku archeologiczne
grupy terytorialne na terenie środkowo-wschodniej Europy (podział obejmował XV grup), na których odnaleziono skarby wczesnośredniowieczne, odnosząc się do obejmującej obszar Polski i wschodnich Niemiec tzw.
I grupy terytorialnej, napisał „ …o wschodnim pochodzeniu ozdób srebrnych znajdowanych w skarbach grupy I nie może być dziś już mowy”
(Jakimowicz 1933, s. 126, tab. XIV).
2. Dla J. Kostrzewskiego miejscowa, czyli środkowoeuropejska produkcja wczesnośredniowiecznych ozdób filigranowych i innych była oczywista. Świadczyły o tym m.in. znaleziska form odlewniczych na obszarze
tzw. lechickim (Kostrzewski 1962, s. 205).
3. Zdaniem W. Szafrańskiego ozdoby są produkowane na miejscu „niewątpliwie z pośrednim oddziaływaniem bodźców artystycznych” (Szafrański 1963, s. 379).
4. Zdaniem M. Dekówny posiadające orientalne korzenie zausznice
koszyczkowate produkowano przede wszystkim na miejscu (Dekówna 1992,
s. 113). Przedstawione powyżej zestawienie poglądów autorów na przestrzeni kilkudziesięciu lat można znacznie rozszerzyć o wiele innych nazwisk.
Formy ozdób, które znamy z obszaru Europy, można podzielić na ozdoby
posiadające antyczne korzenie i ozdoby posiadające korzenie orientalne,
w tym kaukaskie. Wszystkie bądź większość wspomnianych typów ozdób
posiada zresztą swoje antyczne pierwowzory. Generalnie rzecz biorąc raz
zaprojektowane kobiece ozdoby trwały przez wieki, w zależności od mody
przeżywały renesans bądź były częściowo (czasowo) zapomniane3. Zupełnie osobnym zagadnieniem jest istniejąca w X wieku tzw. wołyńska szkoła
jubilerska produkująca ozdoby skandynawskie. Jak zauważa Władysław
Duczko, jest to dziwna i jak dotąd niewyjaśniona zagadka archeologiczna.
Rzemieślnicy związani z tą szkołą produkowali nordyckie stylistycznie
ozdoby, dodając swoje własne elementy (Duczko 2006, s. 150, 153). Nie
wydaje się prawdopodobne, aby pracujący tam artyści w całości, a nawet
w większości, byli skandynawskimi osadnikami.
Pytanie, czy aby wykonać na miejscu w Polsce, na Połabiu czy w Skandynawii ozdoby, złotnicy musieli niszczyć dostarczany z zagranicy gotowy
3 Pojawienie

się ozdoby orientalnej w Polsce w okresie wczesnego średniowiecza nie oznacza automatycznie jej przejęcia przez dane społeczeństwo dopiero w tym czasie. Nawet biorąc
pod uwagę wędrówki i wymianę etnosu, nie można zakładać braku takiego czy innego kontaktu
pomiędzy następującymi po sobie w czasie i przestrzeni pokoleniami oraz etnosami. Zawieszki
półksiężycowe znane są z wybrzeży Morza Czarnego m.in. z późnego okresu hellenistycznego
(Kołkówna 1978, s. 70, il. 40).
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produkt w postaci innych srebrnych ozdób, monet itp., wydaje się już na
pierwszy rzut oka absurdalne. Oczywiście i takie sytuacje mogły mieć
i zapewne miały miejsce. Również dzisiaj przetapia się czasami jedne
ozdoby, żeby wykonać nowe, ale trudno uznać to za praktykę powszechną
w działalności jubilerskiej. W takim razie podstawą powinien być surowiec srebrny dostarczany z środkowej Azji razem z gotowymi produktami.
I tu pojawia się problem. Jak udowodnić, że srebrne placki odnajdywane w skarbach wczesnośredniowiecznych pochodzą z Orientu? Zapewne
należy podjąć badania natury metaloznawczej. Jakie są zatem ich wyniki?
L. Koziorowska opublikowała w 2002 r. analizy metalurgiczne składu
tzw. „srebra lanego”, pochodzącego ze skarbów odnalezionych na terenie Polski pochodzących z okresu IX–XII w. Wykonała ona 471 analiz.
Poddała badaniom 160 monet i 297 ozdób, a także 14 placków ze srebra
lanego. Tylko w 53 przypadkach ozdób i srebra lanego zbadane zabytki
były podobne w swoim składzie do materiału z monet. Jest to zatem druzgocący wynik, który w dużej mierze zaprzecza tezie o produkcji ozdób
na terenach Polski z materiału pochodzącego z przetopu srebrnych monet
orientalnych. Przetapianie monet w celu otrzymania lanego srebra wydaje
się być już całkowitym marginesem w praktyce jubilerskiej. Z 14 analizowanych placków aż 13 nie miało żadnych widocznych związków w swoim
składzie ze składem chemicznym monet. A zatem prawdopodobne jest
wytwarzanie ich wszystkich, lub przynajmniej części z nich, na miejscu ze
złóż lokalnych (Koziorowska 2002, s. 192 n. oraz tabele).
Kwestia posiadania lub nie surowca srebrnego będącego jednym z podstawowych elementów wyznaczających potęgę danego władcy jest kluczowa dla zrozumienia mechanizmów polityki, w tym „polityki prowadzonej
innymi środkami”, czyli wojny. Jeśli władcy tej części Europy nie mogli
sami wydobyć kruszcu, musieli pozyskać go na drodze wymiany handlowej i rabunku. Handel niewolnikami po chrystianizacji Polski (i Czech)
tracił na znaczeniu. Podniesiony do rangi symbolu biskup i misjonarz św.
Wojciech był zdecydowanym przeciwnikiem tego typu praktyk. Mówi nam
o tym nawet pośmiertny pomnik jego dokonań, czyli słynne Drzwi Gnieźnieńskie (Porta Regia 1998, scena VIII).
Poza Orientem doskonałym kandydatem na kluczowy dla tej części
Europy obszar wydobycia kruszców jest region gór Harcu. Na tym tak
ważnym dla ekonomii średniowiecznej Europy obszarze stwierdzono
wytop miedzi, prowadzony od III wieku naszej ery, wytop ołowiu również od III wieku, natomiast pozyskiwanie srebra w procesie trybowania
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od IV stulecia po Chrystusie (Brockner 1992, s. 153). Nie ma jednak
w tej chwili pewności, czy możemy mówić o nieprzerwanej ciągłości
metalurgii w tym rejonie od końca starożytności po okres wczesnego
średniowiecza. Na pierwsze, niewielkie ślady wczesnośredniowiecznego
hutnictwa natrafiono w warstwach datowanych na ok. 700 r. (Bachman
et al. 2000, s. 157).
Znaczenie górnictwa rud srebra doskonale pojmowali królowie i cesarze niemieccy. Ród Ludolfingów, z którego wywodzą się późniejsi cesarze
niemieccy, interesował się regionem gór Harcu już w IX w. (Bingener
2000, s. 146). W Mittweide (Górna Saksonia) prace nad pozyskaniem
kruszców pod patronatem wspomnianej powyżej dynastii prowadzono już
w początkach X w. (Dziekoński 1963, s. 86). Cesarz Henryk II ustanowił
górnicze miasto Goslar (Dolny Harz), jedną z trzech swoich głównych
rezydencji cesarskich. W Goslar występują złoża polimetaliczne, w tym
srebra i ołowiu oraz nieeksploatowanego, lub lepiej to ujmując, zwykle
niewytapianego w średniowieczu cynku. Mosiądz produkowano głównie
poprzez stapianie miedzi nie z cynkiem, ale ze związkami cynku, przede
wszystkim z galmanem. Ważnym ośrodkiem górnictwa srebra było leżące
na północnym obrzeżu gór Harzu pasmo Rammelsberg. Badania metaloznawcze wskazują na wybijanie w X wieku monet z napisem „Otto” oraz
napisem z imieniem cesarzowej „Adelheid”, tzw. „Otto-Adelheid-Pfennig”
ze srebra z rejonu Goslar, a szczególnie z kopalni z pasma górskiego Rammelsberg (Hatz et al. 1991, s. 75).
Możemy wyróżnić dwa obszary kruszcowe istotne dla środkowoi północno-europejskiej gospodarki we wczesnym średniowieczu. Jest
to środkowa Azja oraz region gór Harzu, intensywnie badany już od
kilkudziesięciu lat. Trzeci obszar, o którym często wspomina się w polskiej literaturze przedmiotu, stanowią Czechy i Morawy (np. Kóčka-Krenz 1988, s. 83). Teza o wydobyciu srebra w Czechach jest bardzo
często poruszana w literaturze popularno-naukowej. Czeskie kopalnie
srebra miały stanowić finansowe wsparcie dla działań politycznych
Bolesława Chrobrego (Rochala 2012, s. 56). Problem w tym, że nie
można natrafić na tak stare kopalnie srebra u naszych południowych
sąsiadów. Ostatnie badania w Czechach i na Morawach negują wczesną
chronologię wydobycia srebra i ołowiu, akcentują natomiast intensywne
wydobycie złota.
Na terenie Czech i Moraw (Doležel, Sadílek 2004, s. 43–119) znajdują
się liczne złoża polimetaliczne zawierające rudy srebra, ołowiu, a także
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miedzi. Jeśli chodzi o złoża rud ołowiu i srebra, to często towarzyszą
im złoża rud cynku (Červený 2007, s. 114–123). Pomimo tego czescy
badacze uważają, że wydobycie rud srebra rozpoczęto dopiero w XIII w.
i wiążą je z miejscowością Igława (czes. Jihlava, niem. Iglau, ale też
Stará Jihlava Altstadt, Civitas Antiqua)4. Podobnie akcentuje się średniowieczną chronologię górnictwa kruszcowego w Kutnej Horze (Frolík,
Tomášek 2002, s. 99–106; Velímský 2007, s. 90–101). Kluczowa jest dla
tych rozważań podsumowująca wiele lat badan archeologicznych rozprawa, którą opublikował w 2011 r. Petr Hrubý (Hrubý 2011). Jiří Majer
wskazuje rok 1188 jako najwcześniejszą datę odnoszącą się do wydobycia srebra w Czechach i wiąże ją z miejscowością Střibra w zachodnich
Czechach (Majer 2004, s. 36). W tym ostatnim przypadku jest to jednak
region Czech przylegający do poświadczonych bardziej na zachód, już na
terenie Niemiec, ośrodków wydobycia i wytopu srebra. Brak czeskiego wydobycia i wytopu rud srebra (pamiętamy, że praktycznie zawsze
razem z ołowiem) jest poważnym problemem badawczym. Zagadnienie
to jest o tyle ciekawe, że mennictwo czeskie jest starsze od mennictwa polskiego o blisko ćwierć wieku (Suchodolski 1998, s. 18). Zupełną
zagadką jest źródło pochodzenia surowca dla mennicy książęcego rodu
Sławnikowiców. Jak zauważa P. Charvát, pytanie „where did the Slavnik-family mint masters procure silver for striking coins?” jest jednym z najbardziej interesujących pytań. Kopalnie w Kutnej Horze w X w.
jeszcze nie istnieją (Charvát 2012, s. 38). Możnowładcy czescy musieli
zatem posiadać możliwości pozyskania srebra, którego sami nie wydobywali. Powracamy zatem w naszych rozważaniach do dwóch obszarów
zaopatrzeniowych, czyli Azji i gór Harzu. Rola ośrodka azjatyckiego jako
dostarczyciela srebra stale maleje, z kolei rola ośrodka niemieckiego
rośnie – wszystko wydaje się być jasne.
Jednakże w ciągu ostatnich lat możemy mówić o odkryciu dużej grupy
stanowisk związanych z wytopem ołowiu na obszarach pogranicza obecnego Śląska i Małopolski (Bodnar, Rozmus 2004, s. 9–60). Stanowiska, na
których odkryto ślady wytopu ołowiu, można określić terminem wczesnośredniowiecznego zagłębia hutnictwa srebra i ołowiu. Rozciąga się ono
4 „Along with Brande-en-Oisans in France, Altenberg in the Rheinland and Goslar in the Harz
region, together with sites in the Schwarzwald, Freiberg and Bleiberg in Sachsen, Jihlava was one
of the oldest Czech silver mining centres in the high Middle ages (podkreślenie – aut.). Actual
historical hit of the opinion that silverfields in Jihlava and its surrounding flourished and were of
value in the Czech kingdom of the 13th century” – cyt. za: Hrubý, Hejhal, Malý 2007, s. 58.
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generalnie na obszarze od Olkusza na wschodzie po Bytom i Tarnowskie
Góry na zachodzie. Od północy obszar ten jest ograniczony przez Siewierz
i Przeczyce, natomiast na południu sięga Trzebini, Chrzanowa i Jaworzna
(Rozmus 2004, s. 301–305, tenże 2012, s. 9–21).
Część tych stanowisk można najprawdopodobniej datować nawet na
drugą połowę XI w. (Strzemieszyce Wielkie, Łosień, Zagórze). Pojawiają się jednak jeszcze wcześniejsze możliwości datowania stanowisk
produkcyjnych. Z badań Leszka Chrósta wynika, że początek występowania śladów zanieczyszczeń ołowiem można datować na okres
po 830 AD. Nie znamy w tej chwili z wykopalisk pozostałości pieców hutniczych z IX w. Badania zanieczyszczeń w torfach wskazują
jednak w sposób pośredni na ewentualność istnienia w tym okresie
działalności hutniczej. Potwierdzenie badań L. Chrósta przez inny
zespół badawczy (tworzący swoistą grupę kontrolną) wydaje się w tej
chwili kwestią kluczową dla prawidłowego datowania początku wytopu
ołowiu, a co za tym idzie wytopu srebra na obszarze wychodni dolomitów kruszconośnych na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski.
Dwunastowieczna chronologia stanowisk produkcyjnych, takich jak
stanowiska w Dąbrowie Górniczej-Łośniu czy Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, Przeczycach, jest pewna. Na wielu terenach rozpoczęta we wczesnym średniowieczu eksploatacja rud srebroi ołowionośnych trwa do dzisiaj.
Dzięki rozwojowi nauki i możliwości prac zespołów interdyscyplinarnych można też podjąć, tak jak to zrobili naukowcy niemieccy, szerokie
badania metaloznawcze, a zwłaszcza badania izotopowe, w celu stwierdzenia pochodzenia srebra. Można mieć nadzieję, że dzięki odnalezieniu w przeszłości licznych wczesnośredniowiecznych skarbów siekańców srebrnych (por. m.in. M. Haisig, R. Kiersnowski, J. Reyman 1966)
nie zabraknie materiału do tego typu analiz, w tym analiz izotopowych,
i będzie możliwe powiązanie ich z określonymi grupami pasm złóż dolomitów kruszconośnych o podobnej specyfice izotopowej. Te badania mogą
się okazać kluczowe dla wyjaśnienia pochodzenia zasobów kruszcu, dzięki którym wczesnośredniowieczni władcy w środkowej Europie budowali
swoją potęgę.
Reasumując, jeśli hipotetycznie dopuścimy początek wydobycia i wytopu rud srebra i ołowiu opartego o powierzchniowe wychodnie dolomitów
kruszconośnych już w IX–X w. oraz – już nie hipotetycznie – jego ciągłe
wydobycie i wytop (z różnym nasileniem) w późniejszym okresie (XI–
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XII w.), zrozumiemy wiele niewyjaśnionych dotąd epizodów naszej historii. Pierwszym z nich będzie epizod wiślański.
1. Epizod wiślański w wieku IX – produkcja srebra tłumaczy relatywną potęgę tego protopańtwowego tworu, który stanął w szranki
z lokalnym mocarstwem, jakim było państwo wielkomorawskie. Mający
srebro władca mógł pokusić się o dozbrojenie drużyny i powiększenie
jej o najemników. Produkcja tego surowca nie mogła być duża, a jednak w znaczący sposób wpływała na gospodarkę tego tworu politycznego. Świadczy o tym skarb żelaznych grzywien siekieropodobnych z ul.
Kanoniczej w Krakowie, wskazujący na możliwości ogromnej akumulacji
dóbr przez człowieka żyjącego w tym okresie na tym obszarze (a przecież nie musiał to być książę).
Jeśli założymy ograniczoną produkcję srebra na obszarach Polski w X
wieku, zrozumiałe stanie się współwystępowanie zabytków orientalnych,
w tym monet i ozdób, z ozdobami wyraźnie miejscowego pochodzenia.
Okres ten możemy określić jako okres mieszany.
2. Okres mieszany, głównie X wiek – słabnący napływ monet arabskich
z jednoczesnym pojawieniem się monet zachodnioeuropejskich. Zaakcentować możemy jednocześnie miejscową produkcję ozdób o orientalnych
wzorcach, przy czym tylko część surowca srebrnego pochodzi z importu,
w tym zapewne z gór Harzu. Znaczenia zaczyna nabierać produkcja srebra
na pograniczu obecnego Śląska i Małopolski (ówczesna ziemia krakowska). Mincerze rodziny Sławnikowiców najprawdopodobniej nie przetapiali
dla swoich potrzeb monet orientalnych, jak to sugerują niektórzy badacze
(Charvát 2012, s. 38), ponieważ już w tym okresie jest to stale zmniejszający się strumień dirhemów. Ta ściśle współpracująca z Piastami rodzina
może korzystać ze złóż na obszarach Polski. Być może badania metaloznawcze są to w stanie udowodnić. Nieznany jest w tym momencie udział
surowców z rejonu Śląska. Źródła z tego okresu od Ibrahima ibn Jakuba
i odnoszące się do tego okresu młodsze kroniki Thietmara, Kosmasa czy
Gala Anonima akcentują bogactwo Mieszka, Bolesława Chrobrego i jego
potomków. Czas wkładania tych relacji pomiędzy bajki należy uznać za
zamknięty.
W okresie młodszym możemy już mówić o rodzimej produkcji srebra
jako podstawie polskiego mennictwa.
3. Okres dominacji rodzimej produkcji – XI wiek, zwłaszcza druga
połowa, to już masowa produkcja na gruncie polskich surowców, przede
wszystkim z wychodni dolomitów kruszconośnych na zachodnich rubie-
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żach ówczesnej Ziemi Krakowskiej. Bolesław Śmiały wybija kilka milionów monet. W wieku XII możemy mówić o złotym okresie mennictwa
piastowskiego. Monety Władysława II Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego są piękne i zwykle doskonale wykonane. Zawartość srebra jest
pomimo zasady renovatio monetae cały czas bardzo wysoka. Analizy placków srebrnych z różnych skarbów, w tym z Dąbrowy Górniczej-Łośnia,
wykazują, że zawarty jest w nich ołów jednoznacznie wskazujący na miejscowe pochodzenie złóż rud, z których wytopiono srebro.

Ryc. 1. Mapa dystrybucji kruszcu orientalnego w Europie. Na podstawie
Blanchard 2001, s. 347.
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Część V

OŁÓW NA
WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM
RYNKU CZESKIM

JIŘÍ MACHÁČEK, RADEK MĚCHURA

Raně středověké olovo z jižní Moravy
a hutnické centrum na Slezskokrakovské vysočině1

Během posledních patnácti let učinili polští badatelé v oblasti Slezsko-krakovské vysočiny (Wyżyna Śląsko-Krakowska) významné objevy, které
zásadním způsobem rozšiřují naše znalosti o raně středověkém hutnictví
barevných a drahých kovů ve východní části střední Evropy. Výsledky jejich
výzkumu jsou velice důležité i pro české a moravské archeology, protože jim
mohou pomoci při vysvětlení zcela nového fenoménu, s níž se díky masovému rozšíření detektorů kovů setkali teprve v nedávné době. Jsou jím
početné nálezy olověných artefaktů z některých raně středověkých sídlišť.
Novou etapu montanistického výzkumu na Slezsko-krakovské vysočině
zahájil roku 1998 Dariusz Rozmus (Rozmus, Roś 2000, 389), když v okolí
Dąbrowy Górniczej odkryl první z dílen specializovaných na výroby olova
(a stříbra) (Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2005, s. 67 n.). Pyrotechnická
zařízení byla posléze objeveny i na dalších místech regionu. Kromě areálu
v Dąbrowie Górniczej-Łośniu (Bodnar, Rozmus 2004a, s. 58 n.) se jedná
o sídliště v Sosnowcu (Rozmus, Suliga 2012), Strzemieszycach Wielkich
(Rogaczewska 2004) či Przeczycach (Sikora 2011). Zde všude probíhala nejpozději od druhé pol. 11. až do přelomu 12. a 13. stol. intenzivní hutnická
činnost. Její produkty v podobě polotovarů a výrobků ze stříbra a olova se
v některých případech našly přímo v místech výroby. Jako příklad lze uvést
1 Práce

vyšla s podporou projektu Grantové agentury ČR reg. č. P405/12/0111.
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„skarb hutnika“ z Dąbrowy Górniczej-Łośnia, který kromě 1099 mincí obsahoval také „placki i bryłki srebrne“ (Bodnar et al. 2006, s. 29). K dalším
výrobkům místních dílen patřilo velké množství olověných artefaktů, především „závaží“ různých forem. Typické jsou kroužky s otvorem či bez něj
(krążki z otworem w środku i bez otworu) a kužely s otvorem (stożki z otworem w środku). Pochází jak z Dąbrowy Górniczej-Łośnia (Bodnar, Rozmus
2004b; Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2007), tak i z jiných polských lokalit,
kde byly olověné artefakty buď přímo vyráběny, nebo je tam z hutnických
dílen dováželi. Najdeme je i ve významných raně středověkých zemských
centrech, jakými bylo Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki, Płock, Bytom,
Kalisz-Zawodzie, Wrocław, Kraków či Opole (Wachowski 1974, s. 180–183;
Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2007, s. 34–40). Interpretace jejich funkce
je stále nevyjasněná. Někdy se o nich uvažuje jako o rybářských olůvcích
(Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2005, s. 64), častěji však bývají považována
za kupecká závaží (Moździoch 2002, s. 156). U kroužků s otvorem nelze
vyloučit ani možnost, že sloužily jako nemincovní platidla (Bodnar, Rozmus,
Szmoniewski 2007, s. 46–100).
Nejen kroužky s otvorem, ale i ostatní olověné artefakty zřejmě souvisely s obchodem a směnou, což naznačuje zjištění, že se často nacházejí
v jednom kontextu společně s mincemi, bimetalickými kulovitými závažími
se zploštělými póly (Kugelzonengewichte/odważniki w koszulkach z brązu)
a váhami (Wachowski 1974, s. 194, ryc. 118; Bodnar, Rozmus, Szmoniewski
2007, s. 26–28, 34–40). Na Ostrówě Lednickem se ve větším počtu koncentrovaly v okolí tzv. poznaňského mostu, kam lokalizujeme hypotetické tržiště
datované od přelomu 10. a 11. stol. do 13. stol. Zdá se, že olověné kroužky s
otvorem zde nahrazovaly standardní bimetalická závaží (Kugelzonengewichte), příp. kuboooktaedrická závaží (kubooktaeder Gewichte), která nebyla
v oblastech více vzdálených od místa jejich původu (tzn. především Pobaltí
a Skandinávie) tak běžně dostupná (Tabaka 2005, s. 135–137). Tento názor
podporuje i depot z Wrześnice, kde se dva olověné kroužky s otvorem našly
společně se standardními obchodními závažími (Maleszka 1998).
Olovo v moravských nálezech
Objev centra hutnictví barevných kovů v okolí Dąbrowy Górniczej má
mimořádný význam pro hlubší pochopení raně středověkých olověných
předmětů z území Moravy i dalších částí České republiky.
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Olovo zde bylo využíváno již v období Velké Moravy v 9. stol. Pět exemplářů hřiven prakticky čistého olova (Pb 99%, O 1% – produkty oxidace
materiálu) se našlo např. v dílenských objektech na Pohansku u Břeclavi,
odkud pochází i doklady slévání olova z tyglíků (Dostál 1980; Macháček et
al. 2007, s. 175). Další hřivny známe z Mikulčic (Klanica 1974, s. 80 n.). Na
Velká Moravě, zvláště ke konci její existence, se z olova vyráběly různé
ozdoby – knoflíky, korálky, lunice a závěsky a hlavně lité křížky různých
typů (typ Mutěnice, typ Dolní Věstonice, typ Velké Bílovice, typ Windegg
a typ Bernhardsthal), které sloužily jako tzv. „Taufgeschenke” asi v souvislosti s působením západních křesťanských misií (Dostál 1970, s. 126 n.;
1980, s. 155 n.; Měřínský 1988). Na centrálních lokalitách nacházíme olovo
i ve formě různých smotků, pásků, plechu, „přeslenů“ či závaží s otvorem
(Marek, Kostelníková 1998, s. 187; Mazuch 2003, s. 364–366, 386–388,
395 n.). Z Mikulčic bylo až donedávna známo okolo 60 předmětů z olova2.
Většina se interpretuje jako rybářská olůvka (Mazuch 2003, s. 366). Ještě
B. Dostál považoval olovo v době velkomoravské za poměrně vzácný kov
(Dostál 1980, s. 156). Zdá se však, že i přes údajný nedostatek byly tehdy
některé olověné ozdoby exportovány mimo území dnešní Moravy. Příkladem jsou olověné lunice zdobené plastickým mřížováním, což je motiv
typický pro jihomoravskou oblast a tzv. köttlašskou kulturu ve východních
Alpách (Měřínský 1988, s. 136). Podobné lunice se našly v dolním Slezsku
a Malopolsku na lokalitách v Naszacowicach a Gilowie (Poleski 2011, s. 68
n., Taf. 200/5; Jaworski 2005, ryc. 147/b).
Situace se měla změnit až v následujícím – mladohradištním období
(2. pol. 10.–12. stol.), kdy se olovo stalo běžným užitkovým kovem. Dříve
však šlo pouze o hypotetický předpoklad B. Dostála, který se touto problematikou zabýval v 70. a 80. letech 20. stol. a své názory opíral o historické zprávy (cestopis Ibrahima ibn Jakuba), resp. archeologické poznatky
z Polska a Ruska, kde se olovo uplatňovalo v mnohem větší míře. Na
Moravě ani v Čechách jsme však až donedávna větší množství olověných
artefaktů z této epochy neznali (Dostál 1980, s. 157 n.). Jen na několika
lokalitách se objevily ojedinělé olověné artefakty (např. výše zmiňované kroužky s otvorem). Příkladem je hradisko Dolní Věstonice – Vysoká
zahrada (Měřínský 1986, s. 61), raně středověké tržiště v Olomouci –
Pekařské ulici (Bém 2001, s. 137 n., obr. 171), slavníkovská Libice (Mařík,
Košta 2010) či hradisko Sand (Felgenhauer, Schmiedt 2011, s. 554 n.),
2V

Mikulčicích proběhl v nedávné době rozsáhlý průzkum detektorem kovů, který počet olověných artefaktů dále navýšil. Výsledky však dosud nebyly publikovány.
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které se ovšem nachází již v rakouské části horního Podyjí. Většinou zde
bývaly tyto artefakty interpretovány jako kupecká závaží.
S hromadným rozšířením detektorů kovů se počet olověných artefaktů
datovaných do mladohradištního období (10.–12. stol.) v poslední době
enormním způsobem zvýšil. Známe je nyní z různých českých i moravských lokalit. Zásadním způsobem přibylo olověných artefaktů v Libici,
víme o stovkách nových exemplářů z hradisek Dřevíč a Vraclav či ze sídliště Roudnice u Hradce Králové3. Největší koncentraci mladohradištních
olověných nálezů na území České republiky však dosud evidujeme na
lokalitě Kostice u Břeclavi (obr. 1).
Středověká trhová ves v Kosticích (okr. Břeclav)
Sídliště v poloze Zadní hrúd u Kostic, ležící nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje (cca 14 km), bylo objeveno a prozkoumáno poměrně nedávno,
v rámci bilaterálního česko-německého projektu (Biermann, Macháček
2012). Až do druhé pol. 10. stol. se zde nacházela zcela běžná venkovská
osada, která patřila k zemědělskému zázemí blízkého velkomoravského
supercentra na Pohansku u Břeclavi (cca 1 km). Poté co bylo Pohansko
zničeno a v průběhu 10. stol. opuštěno, přebírá od něj kostické sídliště
některé centrální funkce, především v oblasti dálkového obchodu a řemesel. Počátky tohoto vývoje identifikujeme podle nálezů bavorských mincí
a jejich imitací, které zde byly nalezeny nejen při archeologickém výzkumu, ale i na povrchu polí s pomocí detektoru kovů. Pět ztrátových mincí
datovaných vesměs před a okolo roku 976 tvoří nejstarší známý soubor
ražeb z druhé pol. 10. stol., který dosud evidujeme na rozsáhlém území dolního Pomoraví, středního Podunají a celé Karpatské kotliny. Zdejší
osídlení však dosahuje svého vrcholu až v 11., resp. 12. stol., kdy zde
pravděpodobně existovala jakási trhová ves, mýtnice či celnice. Jeho
význam a bohatství dokládá soubor 43 bronzových a stříbrných záušnic
a 144 z poloviny ztrátových mincí bavorského, českého, uherského, moravského a rakouského původu. Sídliště nelze s jistotou přiřadit k žádnému
historicky známému místu, jen čistě spekulativně můžeme uvažovat
o dosud nelokalizované Slivnici, kterou pražský Kosmas ve své Kronice
české umisťuje někam na dolní tok Dyje a nazývá „villa cum foro“. V této
3 Vše

dosud nepublikované nálezy. Informace z workshopu pořádaného na půdě Archeologického ústavu AV ČR Praha dne 1.11.2012.
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oblasti každopádně vzniká v 11. stol. důležitý komunikační uzel, kde spolu
sousedily tři významné středověké mocnosti – přemyslovská (a po určitou
dobu i polská) Morava, Uhry a Východní babenberská marka/Ostarrîchi.
Z 11. stol. pochází nejen největší počet dosud známých mincí, především uherských ražeb Štěpána a Ondřeje, ale i devět bimetalických
kulovitých závažími se zploštělými póly (Kugelzonengewichte/odważniki
w koszulkach z brązu) (obr. 2) či fragment kupeckých vážek objevený při
archeologickém výzkumu v sídlištní jámě z 11. stol. Závaží typu B2 podle
H. Steuera jsou zvláště rozšířena ve slovanských oblastech Pobaltí. Spektrum nálezů doplňují i tři zlomky stříbra, zlomek hřivny z cínového bronzu
a mimořádně velké množství olova.
Olověné artefakty jednoznačně dominují mezi nálezy učiněné s pomocí detektoru kovů. Ze dvou poloh u Kostice (Zadní hrúd a U Kazubkova mostu) prozatím evidujeme 835 kusů olova různých forem o celkové hmotnosti 8530 g. Nejčastěji se vyskytují drobné olověné předměty
– zlomky, plíšky apod. (426 ks – obr. 3) a větší plechy (179 ks – obr. 4).
Poměrné běžné jsou i smotky a ruličky (107 ks – obr. 5), které K. Wachowski (Wachowski 1974, 179) ve své klasické práci o olověných předmětech
ze Slezska (a zvláště z Opole) definuje jako typ A (zwijki ołowiane). K nejzajímavějším olověným artefaktům z Kostic patří již výše zmiňované kroužky s otvorem či bez něj (37 ks – obr. 6) o různé velikosti a hmotnosti.
Wachowski je označuje jako typ B. V Polsku se ve značných počtech objevují jak v Opole (81 ks), tak v souboru z Dąbrowy Górniczej (typ 1 podle
Rozmuse) (Wachowski 1974, s. 180 n.; Bodnar, Rozmus, Szmoniewski
2007, 18). Další početnější skupinu tvoří olověné „přesleny“ (někdy i zdobené) a cylindrické či (dvou)kónické formy s otvorem (26 ks – obr. 7). Lze
je přiřadit k typu C K. Wachovského (v Opole 12 ks) či typu 2 D. Rozmuse (Wachowski 1974, s. 181–183; Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2007,
s. 18). V Kosticích bylo olovo zřejmě také zpracováváno a sléváno, o čemž
svědčí nález čtyř hřiven (obr. 8) i amorfních slitků, na nichž se v některých případech zachovaly otisky dřev (31 ks). Ojediněle se objeví i větší
kusy olova (obr. 9).
Spektrum olověných nálezů doplňují různé konkrétní výrobky, resp.
jejich fragmenty (obr. 10). Funkční interpretace těchto artefaktů je však
složitá, většinou i nemožná. Olověné pruty/pásky profilu H snad sloužily ve středověkých skleněných vitrážích. Podobné olověné pruty známe
např. z císařské falce v Padebornu (Stiegemann, Wemhoff 1999, s. 163).
Velmi charakteristickým předmětem byla ozdoba tvaru podkůvky (obr. 11)
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s analogií v Dąbrowie Górniczej-Łośniu, kde ležela v jedné jámě společně
s kostrou krávy a lidským zubem (Roś, Rozmus 2001). Zajímavým nálezem je kruhový olověný závěsek, zdobený koncentricky rozmístěnými
plastickými výčnělky. Artefakty podobné funkce i formy známe např.
z Haithabu, Mohuče, Domburgu či ze švédského Sala. Zde jsou datovány
převážně do 9. stol. (Ansbach 2010, s. 49).
Původ olova z moravských lokalit. Vstupní úvahy
Původ raně středověkého olova z Kostic zůstává dosud nevyřešenou
otázkou. Na jihovýchodní Moravě se nevyskytují žádné výchozy polymatelických rud (např. galenit), z nichž by mohlo být olovo v raném středověku hutněno. Na území České republiky lze jejich těžbu doložit až
později (ve 13. stol.), a to v okolí Jihlavy na Českomoravské vysočině
(Hrubý et al. 2006) a v Kutné Hoře ve středních Čechách. Potenciální
zdroje olova musíme proto hledat mimo území Moravy.
Mohly jimi být ruiny blízké římské colonie v Carnuntu či castra ve
Vindoboně (cca 65 km), kde se olovo vyskytovalo např. ve formě vodovodního potrubí. Ve světle nejnovějších výzkumů polských archeologů
se však dnes jeví jako mnohem pravděpodobnější možnost, že se olovo
v 11. a 12. stol. dostávalo na Moravu (možná i do Čech) z území Slezsko-krakovské vysočiny. Pro uvedenou interpretační variantu svědčí i to, že
olovo nacházíme v Kosticích společně s bimatelickými kulovitými závažími a fragmenty skládacích vážek, které evidentně pocházejí ze severu
– Polska, Pobaltí či Skandinávie. Morava byla s tímto regionem propojena
trasou, která kopírovala starobylou jantarovou stezku. Čilý obchodní ruch
zde panoval již na počátku 11. stol., což dokládají poklady zlomkového
stříbra, arabských dirhemů a dalších mincí (Kelč, Komárov a Kojetín),
které u ní byly nalezeny. Svým charakterem odpovídají depotům z území
mezi Odrou a Vislou (Novák 2010, s. 72 n.). Souvisejí zřejmě s redistribucí islámského stříbra z Pobaltí na jih a obecně s obchodními aktivitami
vycházejícími ze severněji položené oblasti tzv. Gewichtsgeldwirtschaft.
Kupecké karavany vstupovaly na české území Moravskou branou, poblíž
Dąbrowy Górnicze (vzdálené cca 90 km vzdušnou čarou od Moravské
brány), a opouštěly ho při soutoku Moravy s Dyjí, kde se nachází kostické
sídliště. Po této komunikaci se olovo (resp. stříbro) mohlo dostávat i do
Podunají a dále na jih, o čemž svědčí nálezy olověných artefaktů na rako-
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uských lokalitách, např. zaniklé středověké sídliště v Drösingu, které leží
u řeky Moravy asi 20 jižně od Kostic (Theune et al. 2009, s. 105–110).
Bližší lokalizaci zdrojů raně středověkého olova z Kostic a dalších moravských, českých či rakouských lokalit bude možné provést až s pomocí přírodovědných analýz, hlavně analýzy izotopů olova. Její využití v archeologii
má již poměrně dlouhou tradici (Brill, Wampler 1967) a řada příkladů svědčí
o vysoké efektivitě této metody (pro střední Evropu např. Niederschlag et
al. 2003). Celoevropské srovnávací databáze izotopů olova (např. Stos-Gale,
Gale 2009) a široká mezinárodní spolupráce pomůže v budoucnosti jistě
vyřešit řadu otázek, které vyplývají z nejnovějších výsledků archeologického
bádání v Polsku, na Moravě i v Čechách a byly zčásti nastíněny i v této studii.
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Obr. 1. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Nálezy olověných artefaktů. Foto Petr
Čučka

Obr. 2. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Bimetalická kulovitá závaží se
zploštělými póly. Výběr. Foto Petr Čučka
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Obr. 3. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Menší olověné předměty – zlomky,
plíšky apod. Foto Petr Čučka

Obr. 4. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Větší olověné plechy. Foto Petr Čučka
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Obr. 5. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Olověné smotky a ruličky. Foto Petr
Čučka

Obr. 6. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Olověné kroužky s otvorem či bez něj.
Foto Petr Čučka
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Obr. 7. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Olověné „přesleny“ a cylindrické či
(dvou)kónické formy s otvorem. Foto Petr Čučka

Obr. 8. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Olověné hřivny. Foto Petr Čučka
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Obr. 9. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Větší olověný předmět. Výrobní odpad.
Foto Petr Čučka

Obr. 10. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Výrobky z olova. Foto Petr Čučka

Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysočině

287

Obr. 11. Kostice (okr. Břeclav, Česká republika). Olověná ozdoba ve tvaru podkůvky.
Foto Petr Čučka

Obr. 12. Mapy. Archeologické lokality zmiňované v textu. Autor Jiří Macháček

RADEK BLÁHA, PETR HEJHAL, JAN SKALA

Raně středověké olověné artefakty
z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové)
Úvod:
Při systematických povrchových prospekcích na katastru obce Roudnice (okres Hradec Králové, Česká republika) nalezl v letech 2010 až 2012
Jan Skala soubor keramiky, kovových artefaktů a kovových slitků. V současné době probíhá souhrnné zpracování a vyhodnocení celého nálezového souboru. Předmětem předkládaného textu je předběžné vyhodnocení
olověných artefaktů pocházejících z této lokality.
Lokalizace a přírodní podmínky:
Nálezová plocha se nachází na katastru obce Roudnice (Královéhradecký kraj, Česká republika). Nadmořská výška lokality je cca 235 m.n.m.
Roudnice leží přibližně 16 km západojihozápadně od Hradce Králové.
Lánová ves dlouhá kolem 3 km se rozkládá podél místní komunikace
vycházející ze státní silnice č. 11 směrem na Puchlovice a potoka Roudnice, které tvoří hlavní západovýchodní osu obce. Obec leží prakticky
v rovině, na nízké terase uvedeného potoka Roudnice, který se západně
od obce vlévá do řeky Bystřice (vodní tok III. řádu). Z hlediska geomorfologického Roudnice leží při severním okraji Urbanické brázdy, erozní
sníženiny, kterou v pleistocénu teklo Labe a jejíž západní částí nyní protékají Bystřice a Cidlina. Podloží tvoří křídové slínovce a jílovce, překryté

290

RADEK BLÁHA, PETR HEJHAL, JAN SKALA

mocnými vrstvami pleistocenních říčních štěrků a písků, v současné době
těžených na několika místech katastru i v okolí (Demek-Mackovčin et al.
2006, s. 469 n.). Na tok říčky Bystřice jsou vázány glejové fluvické černice, v jejich sousedství to jsou luvické hnědozemě. Na zkoumané lokalitě
jsou zastupeny oba typy těchto půd. Jako potenciální přirozená vegetace
na lokalitě a v její blízkosti jsou předpokládány černýšové dobohabřiny
(Melampyro nemorosi-Carpinetum) a střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnio glutinosae).
Nástin historie osídlení:
První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1384. Pomineme-li pravěké osídlení, soustřeďují se místa s doklady raně a vrcholně středověkého osídlení na hranu terasy Bystřice při silnici ve směru na Homyli severně od Roudnice. Někam sem lze snad lokalizovat i místo zaniklé tvrze v
poloze Turyň (Křížek-Řezník 1992, s. 73) a rovněž zde se nalezla i závažíčka. Přímo z intravilánu obce (mezi čp. 20 a 92, dnes asi uprostřed délky
vsi) pak pochází nález vrcholně středověkého objektu s keramikou a zvířecími kostmi, datovaný do přelomu 13. a 14. století (Vávra 1975, s. 169).
Zdá se tedy, a není to žádné překvapení, že raně a vrcholně středověké
osídlení se koncentrovalo na hranu terasy Bystřice i do některých poloh
v současném intravilánu obce. Současná podoba vsi je zřejmě výsledkem
vývoje v pokročilém vrcholném či pozdním středověku a raném novověku.
Raně středověké (včetně 13. století) osídlení je doloženo z většiny
okolních katastrů. Převážně se jedná o zlomky keramiky získané povrchovou terénní prospekcí či o starší často ne přesně lokalizované nálezy
(přehled viz Benešová 1995, s. 115–132).
Význačné postavení mají v tomto ohledu Libčany ležící asi 5 km severovýchodně od Roudnice v dominantní krajinné poloze na výběžku svědecké
plošiny na severním okraji Urbanické brázdy. Středem obce je dodnes kostel Panny Marie, jehož vybudování se klade do rozmezí závěru 12. století
až první čtvrtiny 13. století (naposledy Svobodová 1995, s. 82). Z katastru
obce pocházejí četné nálezy 9.–13. století sídlištního i funerálního charakteru s doklady přítomnosti elit (Profantová – Lutovský 1996, s. 141–143).
Vedle značné koncentrace nálezů naznačuje možnou „střediskovou“ úlohu
raně a vrcholně středověkých Libčan i několik hromadných nálezů mincí
(např. Nohejlová-Prátová 1956, s. 80, č. 1753; Smělý 2010, s. 163–168). V
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této souvislosti nelze opomenout ani polohu Libčan a Roudnice na jedné
z větví tzv. Polské či Kladské cesty (Vávra 1972, s. 16), třebaže tato otázka si vyžaduje nového kritického zhodnocení. Další významnou lokalitou
zhruba 5 km jižně od Roudnice jsou Dobřenice ležící opět ve výrazné
poloze na hraně terasy starého koryta Labe. Intenzivní raně středověké
osídlení dokládají nálezy mlado- a pozdněhradištní keramiky přímo z jádra
obce i částečně prozkoumané mladohradištní pohřebiště v bývalém písníku. Otázkou je možný románský původ zdejšího kostela sv. Klimenta,
který je však doložen až ve 14. století (souhrnně Málek 1996).
Popis artefaktů:
Na lokalitě bylo nalezeno 58 kusů olověných předmětů – artefaktů
a slitků – o celkové hmotnosti 639,595 g. V nálezovém souboru je možné
rozlišit několik kategorií artefaktů.
Nejpočetněji jsou zastoupeny olověné kroužky s otvorem (29 kusů,
obr. 5). Jejich hmotnosti se pohybují od 1,083g po 6,992 g (výběr artefaktů je na Obr. 6).
Č. 01 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 19 mm, max. průměr
otvoru 5 mm. Max. síla 1,5 mm. Hmotnost 4,708 g.
Č. 02 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 17 mm, průměr otvoru
2 mm, max. síla 2 mm. Hmotnost 5,093 g.
Č. 06 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 19 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 6,390 g.
Č. 07 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 15,5 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 1,5 mm. Hmotnost 2,515 g.
Č. 08 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 17 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 4,405 g.
Č. 09 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 16,5, max. průměr otvoru
2,5 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 4,775 g.
Č. 10 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 13 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 2,878 g.
Č. 11 – olověný kroužek s otvorem. Vedle otvoru je ještě jeden, stejného
průměru, nedovrtaný skrz celý artefakt. Max. průměr 19 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 3 mm. Hmotnost 4,064 g.
Č. 13 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 18,5 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 3 mm. Hmotnost 6,992 g.
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Č. 14 – fragment olověného kroužku s otvorem. Max. průměr cca 17,5 mm,
max. průměr otvoru cca 2 mm. Max. síla 1,5 mm. Hmotnost 2,162 g.
Č. 15 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 12 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 1 mm. Hmotnost 1,332 g.
Č. 16 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 14,5 mm, max. průměr
otvoru 2,5 mm. Síla 2,5 mm. Hmotnost 4,110 g.
Č. 17 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 17 mm, max. průměr
otvoru 2 mm, síla 1,5 mm. Hmotnost 3,557 g.
Č. 18 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 18,5 mm, max. průměr
otvoru 2 mm, síla 1 mm. Hmotnost 1,083 g.
Č. 23a – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 17 mm, max. průměr
otvoru 2,5 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 3,481 g.
Č. 023b – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 14 mm, max. průměr
otvoru 2,5 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 2,536 g.
Č. 23c – olověný kroužek s otvorem. Kroužek je v půlce zlehka ohnutý.
Max. průměr 20 mm, max. průměr otvoru 2 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost
6,981 g.
Č. 23d – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 18 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 2,5 mm. Hmotnost 6,544 g.
Č. 23e – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 15,5 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 2,918 g.
Č. 23f – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 14 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 3 mm. Hmotnost 4,381 g.
Č. 23g – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 11 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 2,5 mm. Hmotnost 1,951 g.
Č. 28a – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 15,5 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. síla 2,5 mm. Hmotnost 5,094 g.
Č. 30 – fragment olověného kroužku s otvorem. Max. dochovaný rozměr
(blíží se max. průměru) 17 mm, průměr otvoru 4,5 mm. Max. síla 1,5 mm.
Hmotnost 1,609 g.
Č. 32 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 12 mm, max. průměr
otvoru 4 mm. Max. síla 1,5 mm. Hmotnost 1,575 g.
Č. 33 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 17 mm, max. průměr
otvoru 2,5 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 5,395 g.
Č. 34 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 18,5 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 4,866 g.
Č. 35 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 20 mm, max. průměr
otvoru 3,5 mm. Max. síla 2 mm. Hmotnost 5,842 g.
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Č. 36 – fragment olověného kroužku s otvorem. Max. průměr 18 mm, max.
průměr otvoru 2 mm, max. síla 2 mm. Hmotnost 2,885 g.
Č. 38 – olověný kroužek s otvorem. Max. průměr 19 mm, max. průměr
otvoru 2 mm. Max. výška 1 mm. Hmotnost 3,890 g.
Další typ nálezů tvoří olověné svitky (Obr. 7).
Č. 19c – olověný svitek. Max. délka 21,5 mm, max. průměr 12 mm. Hmotnost 9,526 g.
Č. 21g – olověný svitek, podlouhlý. Max. délka 36 mm, max. průměr
13,5 mm. Na artefaktu jsou záseky. Hmotnost 30,533 g.
Č. 21h – olověný svitek, podlouhlý. Max délka 22mm, max. průměr
15 mm. Na artefaktu jsou záseky. Hmotnost 24,186 g.
Několik artefaktů má víceméně kulovitý tvar, jednotlivé kusy se od
sebe odlišují rozměry, hmotností a přítomností či absencí otvoru (Obr. 7).
Č. 019ch – olověná „kulička“ s hraněnými stěnami. Hmotnost 6,896 g.
Č. 21f – olověný „kulovitý váleček“ s otvorem. Max. výška 20,5 mm, max.
průměr 24,5 mm. Na artefaktu jsou záseky. Hmotnost 63,789 g.
Č. 23h – olověný „korálek“ s otvorem. Max. průměr 10 mm, max. průměr
otvoru 3 mm. Max. výška 7 mm. Artefakt je lehce zmáčklý, tzn. původní max.
průměr a max. průměr otvoru byl menší. Hmotnost 3,146 g.
Početněji jsou v nálezovém souboru zastoupeny artefakty válcovitého
či soudkovitého tvaru s otvorem, morfologicky připomínající přesleny. Na
lokalitě bylo nalezeno šest předmětů tohoto typu (Obr. 8).
Č. 21a – bikónický olověný váleček s otvorem („přeslen“). Max. průměr
14,5 mm, max. výška 7 mm, max. průměr otvoru 7 mm. Hmotnost 5,608 g.
Č. 21b – olověný kónický váleček s otvorem („přeslen“). Max. výška
10 mm, max. průměr 16 mm, max. průměr otvoru 7 mm. Hmotnost 7,632 g.
Č. 21c – plasticky zdobený olověný váleček s otvorem („přeslen“). Hmotnost
7,924 g.
Č. 21d – olověný váleček s otvorem („přeslen“). Max. výška 10 mm, max.
průměr 12 mm, max. průměr otvoru 8 mm. Hmotnost 9,789 g.
Č. 21e – olověný váleček s otvorem („přeslen“). Max. výška 9 mm, max.
průměr 15 mm, max. průměr otvoru 8 mm. Na artefaktu jsou záseky. Hmotnost 8,619 g.
Č. 37 – olověný váleček s otvorem („přeslen“). Max. průměr 18 mm, max.
průměr otvoru 7 mm. Max. výška 7,5 mm. Hmotnost 12,5 g.
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Několik artefaktů lze definovat víceméně válcovitým tvarem, liší se
od sebe poměrem stran (nízké válečky, vyšší válečky), jeden artefakt má
patrné železné jádro (Obr. 9).
Č. 03 – olověný váleček se železným jádrem. Max. průměr 18 mm, max.
výška 6 mm. Hmotnost 14,266 g.
Č. 19d – olověná placička/nízký váleček. Max. výška 6 mm, max. průměr
18,5 mm. Hmotnost 9,512 g.
Č. 19g – olověná placička/nízký váleček. Max výška 4 mm, max. průměr
16mm. Hmotnost 7,950 g.
Č. 24 – olověný váleček, na vrchní straně je kuželovitá vkleslina. Max.
průměr 29,5 mm, max. výška 21,5 mm. Na artefaktu jsou záseky. Hmotnost
125 g.
Č. 28b – olověný váleček Max. průměr 20 mm, max. výška 13 mm. Hmotnost 25,762 g.
Č. 28c – olověný váleček. Max. průměr 14 mm, max. výška 11 mm. Hmotnost 15,504 g.
Několik artefaktů mělo tvar kužele, případně komolého kužele či vrchlíku (Obr. 10).
Č. 19b – olověný váleček s vypouklými stěnami. Max. výška 14,5 mm,
max. průměr 23 mm. Hmotnost 40,602 g.
Č. 19e – olověný kužel se zaobleným vrcholem. Max. výška 20 mm, max.
průměr báze 21,5 mm. Hmotnost 46,535 g.
Č. 29 – olověný vrchlík, komolý kužel s otvorem na vršku. Otvor nejde skrz
celý artefakt. Hmotnost 1,519 g.
Č. 31 – olověný vrchlík, komolý kužel s otvorem na vršku. Otvor jde skrz
celý artefakt. Max. výška 9 mm, max. rozměr báze 19,5 mm, max. průměr
otvoru 5 mm. Hmotnost 6,893 g.
Sortiment olověných nálezů doplňují slitky (č. 19f, 19h, 19i, 19j, 19k,
19l). S metalurgií olova pravděpodobně přímo na lokalitě také souvisí
i předmět 27, jež lze interpretovat jako výplň licího kanálku.
Č. 19f – olověný slitek ve tvaru tyčinky. Hmotnost 22,243 g.
Č. 19h – olověný hranolek přibližně čtvercového průřezu. Max. délka
24,5 mm, rozměry báze 12x9,5 mm. Hmotnost 18,726 g.
Č. 19i – olověný slitek. Hmotnost 8,156 g.
Č. 19 – olověný slitek. Hmotnost 6,551 g.
Č. 19k – olověný slitek. Hmotnost 8,167 g.
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Č. 19 – olověný slitek. Hmotnost 2,467 g.
Č. 27 – olověný vyšší komolý kužel, pravděpodobně výplň licího otvoru.
Báze kruhová, je na ní patrná typická „licí“ vkleslina. Max. průměr báze
18 mm, max. výška 21 mm. Hmotnost 20,612 g (Obr. 10).
Datace a interpretace:
Olověné artefakty nalezené na lokalitě Roudnice mají v České republice analogie v Žatci (Čech 2000, s. 272), Libici nad Cidlinou (J. Mařík,
ústní sdělení), Olomouci (Bláha 2001, 138/Obr. 171), Kosticích (Biermann,
Macháček 2012) a jiných dosud nepublikovaných lokalitách. Další analogie jsou autorům známy z Polska. K. Wachowski popisuje nálezy z Opole,
nově byly publikovány nálezy z lokality Dąbrowa Górnicza-Łosień (Bodnar, Rozmus, Szmoniewski 2007). Otázkou zůstává interpretace nalezených artefaktů. Olověné kroužky s otvorem bývají interpretovány jako
závažíčka, za závažíčka bývají považovány i další typy zde popisovaných
olověných předmětů (např. Bláha 2001, s. 138; Bodnar et. al. 2007; Čech
2000, s. 272; Wachowski 1974). Roudnický artefakt 19ch (6,896 g) se
vzhledově se blíží nálezu z Hedeby, kde byl podobný předmět interpretován jako závaží (7,808 g, Jankuhn 1943, s. 198).
Proti jednoznačné interpretaci nalezených olověných artefaktů jako
závaží ovšem hovoří jejich široký hmotnostní rozptyl a absence jakéhokoliv značení. Nezanedbatelné je samozřejmě také to, že makroskopicky
materiálově stejnorodá skupina artefaktů může zahrnovat artefakty s různou funkcí – tedy, některé z popisovaných olověných artefaktů skutečně
závaží být mohly. K diskusi o interpretaci je do budoucna nutná metrická
a materiálová analýza dosud nepublikovaných nálezových souborů (včetně
kontextu, ve kterém byly nálezy učiněny) a jejich vzájemné srovnání. Na
spojení s obchodem a směnou ovšem nasvědčují nálezy mincí nebo skutečných závaží, pravidelně tvořící součást nálezových celků. Na lokalitě
Roudnice byly olověné artefakty doprovázeny (mimo jiné) nálezy dvou
mincí a čtyř kupeckých závaží (Obr. 11, k problematice Steuer 1997).
Č. 04 – bipolární závaží skandinávského typu. Závaží je ze železa, plátováno bronzem. Báze závaží jsou puncována. Hmotnost v nálezovém stavu je
41,847 g.
Č. 12 – bipolární závaží skandinávského typu. Závaží je ze železa, plátováno bronzem. Hmotnost v nálezovém stavu je 15,925 g.
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Č. 19a – bipolární závaží skandinávského typu. Závaží je ze železa, plátováno bronzem. Hmotnost v nálezovém stavu je 23,110 g.
Č. 26 – polyedrické závaží skandinávského typu. Závaží je ze železa, plátováno bronzem. Před konzervací nejsou na povrchu patrné žádné puncované
značky. Hmotnost v nálezovém stavu je 9,764 g.
Obr. 11/a – saský fenik Jindřicha IV. (typ MOL A5:2)
Obr. 11/b – denár Vratislava II. (typ Cach 345)
Na základě nálezu mincí a na základě analogických nálezových souborů
můžeme roudnické nálezy datovat do 2. poloviny11. století.
Závěr:
Olověné předměty z lokality Roudnice představují v současné době nejpočetnější soubor tohoto typu ve východních Čechách. Spolu s olovy byly
získány zlomky keramiky (10.–13. století), další kovové artefakty a slitky (bronz?). Výjimečným nálezem jsou dvě mince – denár Vratislava II.
a saský fenik Jindřicha IV. – a soubor čtyř železných, bronzem plátovaných
závažíček. Na jejich základě můžeme olověné předměty předběžně datovat do 11. století.
Poněkud překvapuje koncentrace těchto nálezů na pravděpodobně venkovském sídlišti. Tyto artefakty dosud postrádáme (či jsou doloženy jen
v minimálním počtu) z okolních lokalit centrálního významu, jako např.
Hradec Králové či případně Libčan.
S interpretací artefaktů úzce souvisí i interpretace lokality, na které
byly nalezeny. Závaží a mince nesporně lze spojit s obchodem. S blíže
neurčenou rolí v obchodu můžeme počítat i u alespoň části nalezených
olověných předmětů. V této souvislosti není zanedbatelná poloha lokality
na jedné z uvažovaných větví tzv. polské cesty a jejího přechodu přes
říčku Bystřici. Další upřesnění významu a funkce lokality jistě přinese
zpracování ostatních částí nálezového souboru, který bude v dohledné
době publikován.
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Obr. 1. Lokalizace Roudnice v rámci České republiky

Obr. 2. Osídlení v okolí Roudnice v 11.-1. polovině 13. století
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Obr. 3. Lokalizace nálezové plochy

Obr. 4. Prostorová distribuce artefaktů na lokalitě
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Obr. 5. Olověné kroužky s otvorem (výběr)
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Obr. 6. Hmotnosti olověných kroužků s otvorem
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Obr. 7. Olověné svitky a artefakty kulovitého tvaru
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Obr. 8. Válcovité artefakty s otvorem – „přesleny“
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Obr. 9. Válcovité artefakty

303

304

Obr. 10. Artefakty kuželovitého tvaru
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Obr. 11. Závaží a mince
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CZĘŚĆ VI

OŚRODEK GÓRNICTWA
I HUTNICTWA SREBRA I OŁOWIU
Z PERSPEKTYWY BADAŃ
HISTORYCZNYCH

JERZY RAJMAN

Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty.
Pomocnicze kryterium w badaniach
nad zasięgiem zaplecza wiejskiego
wczesnośredniowiecznego grodu
w Bytomiu
Grody stanowiły podstawowy element struktury państwa pierwszych
Piastów. Dziś, dzięki klasycznym oraz nowszym opracowaniom poświęconym organizacji gospodarczej i ciężarom prawa książęcego, wiele wiadomo na temat roli, jaką odgrywały grody, w tym o różnorakich aspektach ich powstania i funkcjonowania, jak np. rozmieszczenie, chronologia
powstania, rozplanowanie, kwestia powiązań między grodami a wsiami
z ludnością służebną1. Problematyka kościoła grodowego w odniesieniu
do grodów pogranicza śląsko-małopolskiego poruszana jest w literaturze naukowej, moim zdaniem, w niewystarczającym stopniu.2. Istnieje
jednak wiele opracowań poświęconych czy to poszczególnym kościołom
grodowym, czy też grodom z uwzględnieniem znajdujących się w nich
obiektów sakralnych, a ich liczba wciąż rośnie. Obszernego omówienia
wymagałyby badania nad największymi grodami i ich obiektami sakralnymi, np. Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem, czy też omówienie
klasycznego, ale pozostającego wciąż głosem bardzo ważnym, studium
1 Arnold 1968, s. 345 n., 352; Buczek 1970, s. 11 n.; Buczek 1958; Wojciechowski 1924, s. 7,
33 n., 37, 72; Modzelewski 1973; Modzelewski 1975; Modzelewski 1987.
2 Modzelewski 1975; Buczek 1970, s. 18, wypowiedział się tylko raz o kościele grodowym,
w odniesieniu do Zawichostu.
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Karola Potkańskiego „Opactwo na łęczyckim grodzie”3. Nie ulega wątpliwości, że w grodach pełniących funkcje stolicy prowincji kościoły,
wśród nich także katedry, wybudowano stosunkowo wcześnie. Grody
naczelne prowincji stanowią niewielki odsetek w morzu grodów mniejszych, które liczebnie zdecydowanie przeważały w strukturze państwa
wczesnopiastowskiego. Przykładem takiego małego grodu jest Bytom,
położony w zachodniej części prowincji krakowskiej. Gród został wybudowany na wzgórzu, którego obronność wzmacniała opływająca je od
wschodu i północy rzeczka Bytomka, a od południa podmokłe łąki.
Ustalenie przybliżonej chronologii powstania grodu zawdzięczamy kilkakrotnie podejmowanym badaniom archeologicznym. Powstał on około
połowy lub w drugiej połowie XI w.4
Od lat pisze się ogólnie, że kościoły w państwie piastowskim były zjawiskiem rzadkim, ale stanowiły bardzo ważny element struktury wczesnośredniowiecznego Kościoła. Izabela Skierska stwierdza ostatnio,
że „w XI a nawet w XII w. praktycznej realizacji obowiązku mszalnego
można wymagać w zasadzie tylko od ludności mieszkającej (lub czasowo
przebywającej, np. kupcy) w ośrodkach grodowych (potem i targowych)
oraz w ich okolicach”5. Autorka wskazuje na zarządzenia Stefana I, króla
Węgier, aby na każde 10 wsi przypadał jeden kościół. Stwierdza jednak,
że „nie można nawet w przybliżeniu ocenić, ile podobnych, jak w zamierzeniu węgierskiego prawodawcy, kościołów mogłoby powstać za czasów
Mieszka I, a potem jego syna czy wnuka”6. Podejmując zatem badania
nawet tylko nad pojedynczymi kościołami grodowymi możemy stopniowo
tę lukę poznawczą zmniejszyć. Z kwestią kościołów na grodach łączy się
szereg zagadnień, jak ustalenie chronologii i uwarunkowań ich powstania, w tym także roli w chrystianizacji i w manifestacji władzy monarszej,
prawa patronatu, ich roli jako miejsc kultu religijnego dla wszystkich tych,
których określilibyśmy wspólną, lecz nieprecyzyjną, nazwą załogi grodowej, związków między kościołem grodowym a wiejskim zapleczem grodu.
Postawić wreszcie należy także pytanie, czy analiza źródeł dotyczących
3 Potkański 1901, z nowszych opracowań przykładowo: Pianowski 1994; Buśko et al. 2001,
s. 56 n., 81 n.; Kurtyka 2000, s. 284.
4 Dziewulski 1979, s. 46, opierając się na wynikach starszych badań archeologicznych, wiązał
powstanie grodu bytomskiego z konfliktem polsko-czeskim w połowie XI w.; zob. także Pierzak
1988, s. 27 n. Wyniki prac archeologicznych na wzgórzu św. Małgorzaty z badań prowadzonych
kolejno w 1929, 1934 i 1957, a więc stosunkowo starych, omawia Drabina 1994, s. 11 n.
5 Skierska 2003, s. 72.
6 Ibidem, s. 73.
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kościołów grodowych może być przydatna w próbie określenia zasięgu
władzy komesa danego grodu.
W tradycji nazewniczej Bytomia wzgórze grodowe nosiło i nosi nazwę
wzgórza św. Małgorzaty, co jest zjawiskiem ciekawym, gdyż upamiętnianie
wiąże się z obiektem sakralnym, nie zaś z funkcją grodową. Można to tłumaczyć tym, że kościół na terenie grodu bytomskiego przetrwał, gród zaś
uległ zniszczeniu prawdopodobnie już w XIII wieku. Z kolei, w odróżnieniu
od badań nad fortyfikacjami grodu bytomskiego, słabiej zaznaczają się archeologiczne ustalenia co do początków bytomskiego kościoła grodowego7.
Kwestią o dużym znaczeniu dla badań zarówno nad samym grodem
bytomskim, jak i zasięgiem terytorialnym tego grodu, jest ustalenie czasu powstania kościoła św. Małgorzaty. Czas powstania kościoła wyznacza
także, co oczywiste, termin ad quem powstania jego uposażenia dziesięcinnego. Należy podkreślić, że brak precyzyjnych badań archeologicznych nad
początkami kościoła św. Małgorzaty bardzo utrudnia stawianie w pełni udokumentowanych hipotez. Szukając analogii w postaci kościołów grodowych
o w miarę ustalonej chronologii, położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od Bytomia, zwrócimy uwagę na pobliski Siewierz z zachowanym do
dziś kościołem św. Jana Chrzciciela datowanym nie później niż na pierwszą
ćwierć XII w.8. Sugestywną analogią „górnośląską” jest także kościół św.
Mikołaja w Cieszynie, który powstał zapewne jeszcze przed schyłkiem XI w.9
Jest oczywiste, że kościół na grodzie bytomskim nie mógł być ani znacznie
starszy, ani młodszy od wyżej wymienionych. Na temat jego początków badacze wypowiadają się zazwyczaj bardzo ostrożnie, można jednak przyjąć, że
kościół ten powstał w pierwszej połowie lub około połowy XII wieku10.
7 W omówieniu wyników prac archeologicznych na wzgórzu św. Małgorzaty z lat 1929, 1934
i 1957, które zamieszcza Drabina 1994, s. 11, widoczny jest brak ustaleń co do początków kościoła.
8 Tomaszewski 1974, s. 61, datował kościół siewierski szeroko; mógł on powstać zarówno
w drugiej połowie XI, jak i w okresie późniejszym, z drugą połową XII w. włącznie. Świechowski
1982, s. 253, datował kościół siewierski na przełom XI/XII w. Wnioskowanie co do roli kościoła
siewierskiego było przez dłuższy czas utrudnione z uwagi na brak pewności co do usytuowania
grodu. Gród w Siewierzu można lokalizować, w świetle najnowszych badań, właśnie na wzgórzu,
na którym wznosi się do dziś kościół św. Jana. Zob. Rogaczewska 2008, s. 94. Starsza literatura
zob. Walicki 1971, s. 755; z nowszej zob. Kontna 2000, s. 21–26.
9 Świechowski 1982, s. 242, stwierdza, że rotunda cieszyńska ma analogie do jedenastowiecznych rotund czeskich.
10 Kopiec 1991, s. 253, większą wagę, co oczywiste, przykładał do roli bytomskiego kościoła
Najśw. Panny Marii. Pisał jednak, że „wcześniejszym miejscem kultu i organizacji kościelnej było
wzgórze św. Małgorzaty z kościołem pod tymże wezwaniem, dowodnie istniejącym w czwartej
ćwierci XII w. Wzajemne relacje między tymi świątyniami i ich zarządem w okresie średniowiecza
zawierają wiele niejasności”.
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Z licznych opracowań poświęconych działalności opactwa benedyktynów w Tyńcu można wysnuć jednak wniosek, że kościół św. Małgorzaty na
grodzie bytomskim powstał znacznie wcześniej, w drugiej połowie XI lub
na przełomie XI/XII w. Na tezie o istnieniu w tym okresie kościoła bytomskiego zbudowana jest hipoteza o ewangelizacyjnej działalności mnichów
tynieckich w zachodniej części ziemi krakowskiej. Zwolennicy hipotezy
„tynieckiej” uznają za prawdopodobne, że tzw. dokument legata Idziego
z ok. 1124 roku, aczkolwiek mocno podfałszowany w XIII w., zawierał
potwierdzenie posiadania przez benedyktynów z Tyńca „in Bytom thargove, due tabern, oraz in Sewor nonum targoue, una taberna, unum
macellum”11. Podobnie, lecz nie tak samo, uposażenie to zostało opisane
w falsyfikacie bulli papieża Grzegorza IX z 1229 roku: „duas tabernas et
ius fori in Bytom; in Sevor novum forum, unum macellum et unam tabernam”12. Podkreślmy, że Bytom został tu wymieniony jako osada z targiem,
z którego dochody czerpali benedyktyni tynieccy. Był też wówczas liczącym się ośrodkiem wydobycia srebra. O ewentualnych związkach opactwa w Tyńcu z kościołem na grodzie bytomskim nie ma żadnych, nawet
pośrednich czy późnych przekazów źródłowych13, toteż próba spojrzenia
na początki tego kościoła od strony dokumentów tynieckich nic nie daje.
Mimo to wysunięto w literaturze hipotezę o roli Bytomia w działalności
mnichów reguły św. Benedykta. W opracowaniach funkcjonuje od dawna
pogląd, że benedyktyni tynieccy prowadzili w oparciu o Bytom i Siewierz,
a także Cieszyn, działalność ewangelizacyjną, i to nawet już w XI wieku14.
Z hipotezą tą związana jest inna, a mianowicie, że mnisi tynieccy posiadali kościół św. Małgorzaty w Bytomiu15. Tak jak w przypadku innych
11 KTyn nr 1. Spośród wielu opinii na temat wiarygodności wzmianki o Bytomiu przytoczmy
zdanie A. Gąsiorowskiego (1977, s. 240), że „treść dokumentu tynieckiego daje przegląd archaicznego uposażenia klasztoru tynieckiego w XI i początku XII w.”.
12 KTyn, nr 11b.
13 DLb, t. 3, s. 181–224 rozpisując się szeroko na temat opactwa tynieckiego, nie przekazał
żadnych informacji na temat ewentualnych związków Tyńca z kościołem św. Małgorzaty.
14 Derwich 1995, s. 99–120, pisze o prowadzeniu przez benedyktynów z Tyńca ewangelizacji
w Bytomiu, Siewierzu, Cieszynie i w szeregu innych miejscowości. Podjąć ją mieli po powstaniu
ich klasztoru w Tyńcu; Derwich 1998, s. 182, pisze o „energicznej akcji ewangelizacyjnej” benedyktynów tynieckich w XI w. w oparciu o ich włości, m.in. Bytom. Barciak 2000, s. 12, pisał, że
fundowany przez władcę kościół grodowy św. Mikołaja w Cieszynie stanowił ośrodek religijny
pełniący rolę stacji misyjnej”.
15 Drabina 1984, s. 8, twierdzi, że kościół św. Małgorzaty w grodzie bytomskim był, w okresie
legacji biskupa Idziego, własnością opactwa benedyktynów w Tyńcu. Przekonanie o tym wyraża
także, aczkolwiek pośrednio, M. Derwich 1998, s. 202, gdzie dopuszcza również możliwość pobytu
mnichów z Tyńca w Bytomiu.
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zagadnień związanych z grodem bytomskim, tak i w przypadku hipotezy
„tynieckiej” kluczowe znaczenie ma ustalenie czasu powstania kościoła św. Małgorzaty. Z ostatecznymi wnioskami należy się wstrzymać ze
względu na brak przekonujących badań archeologicznych. Datowanie
powstania tego kościoła dopiero na połowę XII w. wyklucza łączenie go
z misją tyniecką o pół wieku wcześniejszą. Podtrzymywanie hipotezy
tynieckiej wymaga zatem założenia, że kościół św. Małgorzaty na grodzie
bytomskim, łączony, jak pokażemy dalej, dopiero z księciem Bolesławem
Kędzierzawym, miał swojego poprzednika już na przełomie XI/XII w. Nie
jest to całkowicie wykluczone, na co wskazywać może omawiana wyżej
duża rozpiętość w datowaniu początków kościoła w Siewierzu.
Na zachowanym do dziś tympanonie z kościoła św. Michała na Ołbinie
wrocławskim znajduje się wizerunek księcia Bolesława Kędzierzawego
trzymającego w ręku model ufundowanego przez siebie kościoła z napisem
„Bitom”. W dotychczasowej literaturze kościół fundacji Bolesława Kędzierzawego w Bytomiu identyfikowany jest z kościołem grodowym św. Małgorzaty. Ofiarowanie go przez księcia Bolesława Najświętszej Pannie Marii,
co uwidoczniono na tympanonie, wskazuje, że kościół bytomski, tak samo
jak kościół św. Michała, który jest niesiony przez Jaksę, został przez księcia
nadany opactwu Najśw. Marii Panny na Ołbinie wrocławskim16. Opactwo to
zostało, jak wiadomo, ufundowane w 1126 roku przez Piotra Włostowica.
Fundację księcia Bolesława w Bytomiu możemy datować na czas jego panowania, a zatem na okres między 1146 a 1173, aczkolwiek należy zauważyć,
że na tympanonie została upamiętniona także postać Lestka, syna Bolesława
Kędzierzawego, urodzonego w 1162 roku. Autor tympanonu, umieszczając
obok siebie księcia Bolesława, niosącego kościół, i jego syna Lestka zdaje się
sugerować, że nadanie było wspólnym przedsięwzięciem ojca i syna. Trudno
jednak określić, czy jest to istotna wskazówka dla datowania nadania kościoła
w Bytomiu benedyktynom ołbińskim17. Kościół grodowy w Bytomiu byłby
16 Kościół św. Michała jawi się, w świetle wizerunku z tympanonu, jako fundacja Jaksy. W doku-

mencie z 1139 r. wymieniony jest jego teść Piotr Włostowic jako ten, który kościół „edificabat”.
Kościół ten był już wówczas własnością opactwa benedyktynów na Ołbinie, zob. KDS 1, nr 16.
Z kolei w dokumencie księcia Bolesława Kędzierzawego z 1149 r., w którym opisano uposażenie
tego opactwa, nie ma wzmianki o kościele św. Michała, opactwo posiadało natomiast kaplicę św.
Marcina na grodzie wrocławskim i kaplicę św. Benedykta w Legnicy. Ibidem, nr 25; ostatnio zob.
Buśko et al. 2001, s. 49, 56.
17 Pilch 1963, s. 53–55; Świechowski 1982, s. 262, nie wypowiedział się w kwestii chronologii
tego zabytku. Autor ten publikuje również odrys tego tympanonu z osiemnastowiecznego dzieła
„Anastasis Petri Wlasti cum figuris aeneis”, dający lepsze wyobrażenie niż uszkodzony oryginał;
zob. Chrzanowski 1993, s. 77.
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zatem fundacją najwcześniej z połowy XII w., co musi być brane pod uwagę
przy rozpatrywaniu wymienionej wyżej hipotezy „tynieckiej”.
Za prawdopodobne można zatem uznać, że kościół św. Małgorzaty stał się,
z nadania księcia Bolesława Kędzierzawego, własnością opactwa benedyktynów św. Wincentego na Ołbinie pod Wrocławiem. Jak jednak doskonale wiadomo, usunięcie benedyktynów, nie bez protestów z ich strony, i zastąpienie
ich premonstratensami sprowadzonymi ze Steinfeld koło Kolonii nastąpiło
około 1190 roku. Premonstratensi, którzy wesprzeć mieli wielkie dzieło
reformy Kościoła w Polsce, przejęli nie tylko dawne opactwo na Ołbinie, ale
także, stopniowo i nie bez procesów sądowych, jego uposażenie. Faktem
niebudzącym wątpliwości jest uzyskanie przez premonstratensów ołbińskich kościoła św. Małgorzaty na grodzie bytomskim, co nastąpiło między
1193 a 1201 rokiem. W 1193 roku opactwo premonstratensów na Ołbinie
posiadało, według bulli papieskiej, tylko dwa kościoły, a mianowicie kaplicę św. Marcina we Wrocławiu oraz kaplicę św. Michała na Ołbinie stojącą
w sąsiedztwie ich klasztoru. Warto podkreślić, że bulla z 1193 roku nie podaje
żadnych informacji o uposażeniu dziesięcinnym. W kolejnej bulli z 1201 roku
zostało wymienionych aż 10 należących do opactwa premonstrateńskiego
kościołów wraz z dziesięcinami18. Pomiędzy 1193 a 1201 roku nastąpił, jak
widzimy, znaczący przyrost liczby posiadanych kościołów. Ujmując rzecz
skrótowo nadmienię, że wykaz majątku opisany w 1193 roku odpowiada
uposażeniu z okresu instalowania się na Ołbinie konwentu białych kanoników. Otrzymanie po 1193 roku aż ośmiu kolejnych kościołów wskazuje
z jednej strony na znaczącą rolę opactwa ołbińskiego w reformie Kościoła
w Polsce, z drugiej zaś wiąże się z typową cechą polityki zakonu, aby przejmować kościoły wraz z ich uposażeniem dziesięcinnym19. Gdy w 1201 roku
papież Innocenty III zatwierdził opactwu premonstratensów św. Wincentego
we Wrocławiu posiadanie szczegółowo wymienionego majątku, posiadało ono
wówczas 10 kościołów, w tym kościół św. Małgorzaty „in Bitom”. Wszystkie
te kościoły, w tym także bytomski, opactwo posiadało „cum villis, decimis et
omnibus earum pertinentiis”20. Kolejne potwierdzenie posiadania kościoła
św. Małgorzaty w Bytomiu, dziesięcin i wszystkich przynależności (niestety
określonych tylko ogólnie) premonstratensi wrocławscy uzyskali od papieża
Innocentego IV w 1253 r.21
18 KDS

1, nr 87.
1930, s. 65; Schmidt 1936, s. 53.
20 SU 1, nr 75; także KDS 1, nr 87.
21 „…ecclesias dum decimis et omnibus pertinentiis eorundem s. Margatite in Bitom”, SU 3, nr 89.
19 Beck
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Należy tu postawić pytanie o zasadniczym znaczeniu dla problematyki
poruszanej w niniejszym artykule: czy uposażenie dziesięcinne kościoła św. Małgorzaty zostało temu kościołowi nadane dopiero wtedy, gdy
przejmowali go premonstratensi, czy też jest ono starsze? Obdarzanie
kościołów dziesięcinami pozostawało, pomijając tzw. dziesięcinę swobodną, w wyłącznej gestii biskupa. Ważną analogią dla interesującej nas
kwestii jest wzmianka z cytowanego już dokumentu księcia Bolesława
Kędzierzawego z 1149 roku, że opactwo na Ołbinie, jeszcze wówczas
benedyktyńskie, uzyskało zatwierdzenie posiadania dziesięcin zarówno od
biskupa wrocławskiego Jana, jak i krakowskiego Mateusza. Dokument ten
informuje, że biskup krakowski zatwierdził opactwu dziesięcinę z Wawrzeńczyc (koło Krakowa), którą opactwu nadali jego poprzednicy. Nie
dowiemy się z tego dokumentu niestety nic o uposażeniu dziesięcinnym
wymienionych w nim kościołów św. Marcina we Wrocławiu i św. Benedykta w Legnicy.
Okazuje się, co pokażemy niżej, że nawet w późnym średniowieczu
ewidentnym potentatem dziesięcinnym w ziemi bytomskiej był kościół
św. Małgorzaty. Dziesięciny raz nadane zazwyczaj pozostawały własnością
obdarzonej nimi instytucji kościelnej. Istotne komplikacje w stosunkach
dziesięcinnych mogło spowodować np. dzielenie wielkich okręgów „protoparafialnych” na mniejsze parafie. Proces powstawania wiejskich kościołów parafialnych na terenie ziemi bytomskiej22, jak i założenie w 1254
roku miasta lokacyjnego w Bytomiu z „własnym” kościołem Najśw. Marii
Panny, powinny wywrzeć silny wpływ na stosunki dziesięcinne. Ilustrację
tego procesu ograniczę tutaj do jednego, ale bardzo wymownego, przykładu. W 1277 roku biskup krakowski Paweł z Przemankowa konsekrował na
prośbę wójta bytomskiego Hejdenryka kościół św.św. Piotra i Pawła we
wsi Kamień koło Bytomia. Chcąc wyposażyć kościół kamieński w stałe
i pewne źródło dochodu, biskup krakowski nadał mu w 1277 roku dziesięcinę z wsi Koszęcin, położonej, jak sam biskup stwierdza, „w pobliżu
granic diecezji wrocławskiej”23. W tym stwierdzeniu odczytujemy przewidywaną przez biskupa niedogodność w ściąganiu dziesięciny przez proboszcza Kamienia. Ważniejsze jednak jest to, że biskup krakowski najwy22 Ich rozmieszczenie możemy stosunkowo dokładnie zrekonstruować dla XIV w. Spis dziesięciny papieskiej z okresu 1325–27 wymienia na interesującym nas terenie następujące parafie: Repty,
Biskupice, Kamień, Piekary, Michałkowice (opustoszałą), Mikulczyce oraz prepozyturę szpitalną
w Chorzowie, MV I, s. 104, 105, 112 n. O parafiach wokół Bytomia zob. Drabina 2007, s. 174.
23 SU 4, nr 312; także ZDK 1, nr 12.
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raźniej nie mógł temu zapobiec przez nadanie dziesięcin z miejscowości
wchodzących w skład parafii kamieńskiej, a więc najbliżej położonych.
Okazuje się, że parafia w Kamieniu obejmowała wsie, z których dziesięcinę pobierał – mimo powstania parafii – kościół św. Małgorzaty na grodzie24. Potrafimy także ukazać uposażenie dziesięcinne wielu innych parafii podbytomskich – wszędzie okazuje się, że pleban nie posiada daniny
z wsi wchodzących w skład parafii i musi rekompensować to dziesięciną
z folwarków (późniejszą niż dziesięcina z ról kmiecych)25. Ten poświadczony brak uposażenia dziesięcinnego z ról kmiecych wskazywać może,
że gdy erygowano te kościoły parafialne, dziesięciny były w posiadaniu
najstarszej instytucji kościelnej na tym terenie. Przynależność dziesięcin
do kościoła św. Małgorzaty wskazuje, że kościół ten wraz ze swoim uposażeniem majątkowym był starszy niż wszystkie inne kościoły w ziemi
bytomskiej. Można wymienić jeszcze inne przesłanki przemawiające za
wczesną genezą dziesięcin św. Małgorzaty. W uposażeniu dziesięcinnym
kościoła św. Małgorzaty dostrzegamy Bobrowniki, Piekary, Łagiewniki,
czyli osady z ludnością służebną, co również może wskazywać na wczesną genezę uposażenia kościoła grodowego. Wiadomo również dobrze,
że między biskupstwem krakowskim a opactwem św. Wincentego toczył
się wieloletni spór właśnie o kościół św. Małgorzaty26. Uważam za całkowicie nieprawdopodobne, aby dziesięciny te nasz kościół otrzymał od
biskupa w okresie tego sporu (XIII–XV w.). Wręcz przeciwnie, sądzę, że
biskup krakowski chętnie uszczupliłby majątek prepozytury. Nasuwa się
wniosek, że dziesięciny św. Małgorzaty były zatem bardzo starym, ale
24 Według

WBP, s. 82 n., pochodzących z końca XVI w., do parafii Kamień należały Kamień,
Brzozowice, Bobrowniki i Żychcice. To samo źródło wymienia kościół św. Małgorzaty pod Bytomiem jako odbiorcę dziesięcin z Brzozowic, Bobrownik i Żychcic, ibidem, s. 70–72. Proboszczowi
Kamienia przysługiwała dziesięcina z ról folwarcznych w Kamieniu, zob. LR, s. 337. W DLb 2,
s. 198; parafia Kamień bez bliższych danych. Dalszych badań wymaga niewątpliwie kwestia zidentyfikowania odbiorcy dziesięciny z ról kmiecych w Kamieniu, bowiem cytowane powyżej źródła
nie wypowiadają się na ten temat.
25 W licznych przypadkach stwierdzamy po prostu brak uposażenia dziesięcinnego. Brak uposażenia dziesięcinnego np. szpitala Ducha Świętego w Chorzowie, kościoła w Bogucicach, brak uposażenia z własnej wsi i wsi parafialnych kościoła w Kamieniu, tak samo w Michałkowicach. Brak
bliższych danych o uposażeniu dziesięcinnym kościołów w Biskupicach, Bielczowicach, Paniowach,
Mikluczycach, Miechowicach, Reptach, Tarnowicach, Tarnowskich Górach, Żyglinie, Radzionkowie. Pewne szczegóły, ale nie o dziesięcinach, odnotowano w przypadku kościoła w Piekarach.
26 Istotą sporu było prawo patronatu do kościoła św. Małgorzaty. Początkowo należało ono do
biskupa krakowskiego, o czym wnioskujemy na podstawie analogii do grodów w diecezji wrocławskiej. W 1245 roku papież Innocenty IV potwierdził majątek biskupstwa wrocławskiego, w tym ius
episcopale, które miał na szeregu grodów. W księstwie opolskim (bulla nie używa tego określenia)
zostały wymienione Cieszyn, Racibórz, Koźle, Toszek, Opole), SU 2, nr 287.
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także niezwykle trwałym elementem stosunków kościelnych w kasztelanii bytomskiej. Należy je też uznać za relikt bardzo starych, starszych niż
powstanie kościołów parafialnych, stosunków kościelnych na tym terenie.
Jak wspomniano wyżej, do kościoła grodowego uczęszczała przede
wszystkim załoga grodu oraz ludność zamieszkująca podgrodzie. Podgrodzie bytomskie, utożsamiane z rejonem późniejszego, rozciągało się
w odległości niespełna kilometra na północny wschód od grodu. Na długo
przed lokacją w 1254 roku było gęsto zasiedlone. W tym rejonie należy lokalizować karczmy wzmiankowane w 1234 roku27. O kościelnym
zwierzchnictwie kościoła grodowego nad tym terenem świadczą przekazy
dotyczące kościoła Najśw. Marii Panny, który w 1254 roku stał się świątynią miasta lokacyjnego. Warto podkreślić, że istnienie tego kościoła wraz
z jego pertynencjami poświadcza bulla papieska z 1253 roku28, powstał
więc niewątpliwie przed tą datą. Premonstratensi, władający wówczas,
jak wiadomo, kościołem grodowym św. Małgorzaty, posiadali prawo
patronatu do kościoła Najśw. Marii Panny, o czym mówi dokument z 1253
roku i późniejsze źródła29. W tym kontekście znana doskonale wszystkim
badaczom informacja kronikarza klasztornego Mikołaja Liebenthala, że
premonstratensi od św. Małgorzaty zgodzili się na ufundowanie kościoła
Najświętszej Panny Marii, zdaje sie mieć wiarygodne podstawy30. Tym
samym zyskiwalibyśmy uzasadnienie dla przypuszczenia, że jurysdykcję duchowną nad terenem podgrodzia bytomskiego posiadał początkowo kościół grodowy św. Małgorzaty. A do jakiego kościoła, jak nie do św.
Małgorzaty, musieli uczęszczać we wczesnym średniowieczu służebni
z Łagiewników? W tej wsi dziesięcinę pobierał także kościół grodowy,
mimo że wieś została w 1254 roku nadana miastu Bytomiowi31. Powstanie gminy mieszczańskiej, dla której kościół Najśw. Marii Panny stał się
27 W 1234 roku książę Henryk Brodaty potwierdził, że klasztor norbertanek w Czarnowąsach
posiada połowę dochodów z karczm w Bytomiu z nadania żony księcia opolskiego Kazimierza,
SU 2, nr 80; uwagi na temat osadnictwa zob. Drabina 1994, s. 13.
28 SU 3, nr 89.
29 4 sierpnia 1294 roku książę bytomski Kazimierz potwierdził, że opat ołbiński Ludwik przekazał mu prawo patronatu do kościoła NMP w Bytomiu (w obrębie fortyfikacji miasta), książę zaś
przekazał mu 6 łanów i górę „Suthnali” SU 6, nr 156.
30 Nie sądzę, aby kiedykolwiek można było zweryfikować informację M. Liebenthala, że kościół
NMP powstał dokładnie w 1231 roku. Zob. Drabina 1994, s. 12 n., gdzie jednak autor, opowiadający
się za wiarygodnością przekazu Liebenthala, nie wsparł swej argumentacji wzmianką z 1253 roku.
31 W 1254 roku wzmiankowano w dokumencie lokacyjnym Bytomia wieś Legewnicz jako wieś
„civitati adiacentem”, tj. Bytomia, SU 3, nr 142. Według WBP, s. 70–72 dziesięcinę pobierał kościół
św. Małgorzaty (wcześniejszych danych, np. z DLb i LR, brak).
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główną świątynią, wpływało na zacieranie się tych wcześniejszych zależności. Długosz podał, że kościół Najśw. Marii Panny, podlegający, jak pisze,
premonstratensom (z prepozytury św. Małgorzaty), otrzymał uposażenie
w postaci dziesięciny z pól uprawnych należących do mieszczan. Nie można mieć pewności, czy Długosz nie myli się w kwestii dziesięcin kościoła
NMP, tak, jak ewidetnie mylił się co do wezwania tego kościoła,32 gdyż
wiarygodny i szczegółowy protokół powizytacyjny z końca XVI w. wymienia dziesięciny z ról mieszczan i mieszkańców przedmieść bytomskich
jako składnik uposażenia kościoła św. Małgorzaty. Nie wchodząc w szczegółową dyskusję, skłonny jestem przyznać pierwszeństwo w tej kwestii
protokołowi powizytacyjnemu, a nie opisowi Długosza.
Ani dokument z 1201, ani z 1253 roku nie wymienił z nazwy wsi
dziesięcinnych, przypuszczać jednak należy, że kryją się one w dokumencie z 1253 roku pod ogólnym określeniem eomnibus pertinentiis
earundem odnoszącym się do wymienionej wcześniej ecclesiam cum decimis s. Margarite. Były one z pewnością w opactwie premonstratensów
doskonale znane, stanowiły bowiem najważniejszy składnik dochodów.
Poświadczenie tej wiedzy odnajdujemy w kilku dokumentach z XIII w.,
w których opactwo uzyskuje potwierdzenie praw do poszczególnych
dziesięcin. Najwcześniej zostało poświadczone w 1262 roku posiadanie
dziesięciny z wsi Biskupice koło Bytomia33. W 1273 roku mieszczanin
bytomski Mikołaj toczył sprawę z opactwem św. Wincentego o dziesięcinę z wsi Bobrowniki34. Genezą tego sporu było, jak przypuszczam,
wydzierżawienie przez zakonników mieszczaninowi Mikołajowi tej dziesięciny. Stosunkowo wcześnie poświadczone jest także pobieranie dziesięciny z Milowic35.
W 1332 roku biskup krakowski Jan Grotowic po wysłuchaniu „starych poborców dziesięcin” przyznał prepozyturze bytomskiej dziesięciny
z dziewięciu wsi rozłożonych w różnych odległościach od grodu bytom32 Dlb

2, s. 203, wzmiankując miejski murowany kościół, błędnie podał jego wezwanie jako św.
Andrzeja Apostoła. Na podstawie informacji Długosza można obliczyć, że wartość tej dziesięciny wynosiła niecałe 14 grzywien. W dziele Długosza nie znajdziemy, niestety, opisu prepozytury
św. Małgorzaty, aczkolwiek wspomina o niej w kilku opisach dotyczących podbytomskich parafii.
33 SU 3, nr 425. W dokumencie tym (1262 roku) czytamy, że premonstratensi zrezygnowali
z dziesięcin z Biskupic w zamian za pewne dobra pod Wrocławiem. Biskupice stały się przed 1325
rokiem stolicą parafii, MV 1, s. 104 nn. Jeśli idzie o dziesięcinę, to w DLb 2, s. 198, nie ma danych,
a dla 1529 r. zob. LR, s. 336 i 286.
34 Podano wówczas, że chodzi o dziesięcinę z Bobrowników: „usualic ponderis et argenti sicut
est in terra Opoliensi”; SU 4, nr 206.
35 Karczewski 1997, s. 95; Witkowski 2005, s. 120 nn.
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skiego. Premonstratensi procesowali się o nie już z biskupem Nankerem36. Na pierwszym miejscu zostały wymienione Świętochlewice, czyli
niewątpliwie Świętochłowice, położone w niewielkiej odległości od grodu,
niespełna 2 km na południe. W tej wsi kościołowi św. Małgorzaty przysługiwała dziesięcina z części należącej do Mikołaja i Andrzeja37. Wymienione następnie Rokitniki to niewątpliwie Rokitnica, oddalona od grodu
o około 10 km. Przez Rokitnicę przebiegała granica diecezji krakowskiej
i wrocławskiej. W księdze uposażenia biskupstwa wrocławskiego z początków XIV w. zapisano, że biskup wrocławski „in Rokytnicza in parte nostre
dyoecesis „pobiera” decima more polonico valet scotum”38. Na zasadzie
analogii można twierdzić, że dziesięcinę w części należącej do diecezji
krakowskiej pobierał początkowo biskup krakowski. Przypuszczać wolno, że któryś z biskupów krakowskich nadał tę dziesięcinę, podobnie jak
wszystkie inne, w XII w. kościołowi św. Małgorzaty. Decyzja biskupa Jana
Grotowica z 1332 roku świadczy, że biskupstwo krakowskie nie znalazło argumentów dla zakwestionowania posiadania tych dziesięcin przez
kościół bytomski. Za bardzo mało prawdopodobne uważam, właśnie w kontekście sporu z biskupem Nankerem, aby nadanie dziesięcin dla kościoła
św. Małgorzaty datować dopiero na XIII w. Jeszcze pod koniec XVI wieku
potwierdzono posiadanie przez prepozyturę św. Małgorzaty dziesięciny
snopowej z Rokitnicy39.
Łatwo jest zidentyfikować kolejną wieś dziesięcinną, Piekary Niemieckie, czyli część obecnych Piekar Śląskich40. Z późniejszych źródeł odczytujemy interesujący podział dochodów z parafii Piekary, poświadczonej
po raz pierwszy w spisie z lat 1325–27. Proboszczowi przysługiwało,
według księgi dochodów z 1529 roku, meszne z Piekar i dziesięcina z ról
folwarcznych41. Wprawdzie w księdze tej brak jest szczegółowego opisu
36 Archiwum

Państwowe we Wrocławiu, rps sygn. Rep. 67, nr 208. Dokumentu tego próżno
szukać w zbiorach dyplomów katedry krakowskiej (Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św.
Wacława, 1-2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874–1883; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, 1-2, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965–73), znany jest tylko z regestu opublikowanego w Reg. t. 22,
Breslau 1903, nr 5112.
37 W 1313 r. świadkował Andrzej ze Świętochłowic, Reg. 3356. W późniejszym okresie również
była własnością szlachecką. Prawdziwość informacji o dziesięcinach dla św. Małgorzaty potwierdza wizytacja z końca XVI w., gdzie na pierwszym miejscu, ale pod błędną nazwą, wymienione są
„Świętosłowice”. W LR brak takiej nazwy. Zob. Barciak 1999, s. 40.
38 LfunEpVrat, s. 96.
39 WBP, s. 70–72; brak wzmianki w Dlb i LR. O formach dziesięciny zob. Modzelewski 1987,
s. 269, tam też dalsza literatura.
40 Pleban pobierał meszne z Piekar i dziesięcinę z ról folwarku, LR, s. 336.
41 LR, s. 336.
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dochodów prepozytury św. Małgorzaty42, ale jako uzupełnienie tej luki
źródłowej może służyć protokół powizytacyjny z końca XVI wieku. Źródło
to potwierdza, że kościół św. Małgorzaty był odbiorcą dziesięciny snopowej z ról kmiecych w Piekarach.
Regest z 1332 roku wymienia następnie Bobrowniki Niemieckie, wieś
położoną w parafii Repty43, a zatem około 13 kilometrów od kościoła
grodowego. W tej wsi prawo premonstratensów do wybierania dziesięciny zostało odnotowane, jak już wspomniałem, w 1273 roku44. Same
Repty stanowiły, jak wiadomo, własność opactwa premonstratensów,
wraz z karczmami, młynami, stawami rybnymi i kopalniami ołowiu.
Dokumenty z XIII w. poświadczają istniejące niegdyś na tej wsi liczne
ciężary prawa książęcego, wśród nich stróżę (1230) i obowiązek budowy grodu (1247). Posługi te były związane, bez żadnych wątpliwości,
z grodem bytomskim45.
Kościół św. Małgorzaty pobierał także, według regestu z 1332 roku,
dziesięciny z wsi Żychcice. Jest wieś o tej nazwie w parafii Kamień
koło Bytomia46, więc zapewne o chodzi tu o tę miejscowość, położoną
ok. 10 km od grodu, w kierunku północno-wschodnim. Kolejna, szósta już wieś dziesięcinna św. Małgorzaty, stanowi największą zagadkę.
Dokument z 1332 roku oraz protokół wizytacji z końca XVI w. podają, że
kościół pobiera dziesięcinę z wsi „Bernarthowicz”. Można by to odczytywać jako Biernatowice, ale wieś o tej nazwie w rejonie Bytomia nie
występuje. Ważną wskazówką jest wymienienie w cytowanym dokumencie „Bernathowicz” zaraz po Żychcicach. Należy bowiem zwrócić
uwagę, że w dokumencie sprzedaży ziemi siewierskiej z 1443 roku jest
wymieniona, obok Żychcic, wieś o nazwie Biernacice, znajdująca się
w obrębie parafii Siemonia47. Zachowała się późna, lecz cenna informacja z 1690 roku, że dziesięcinę z Biernacic pobierała prepozytura św.
Małgorzaty w Bytomiu48. Są to, moim zdaniem, wystarczające podstawy dla identyfikacji Biernatowic z Biernacicami w parafii Siemonia, to
42 Zapisano tylko, że prepozytura norbertańska św. Małgorzaty usytuowana ante Bytom pobiera

dziesięcinę pieniężną z miasta Bytomia „et villis circum adiacentibus”, a jej wartość wynosiła
41 i pół grzywny, LR, s. 337.
43 LR, s. 286.
44 SU 4, nr 206.
45 SU 1, nr 75 (1201 r.); SU 2, nr 319 (1230 r.) i SU 2, nr 340 (1247 r.).
46 Wieś Żychcice nie występuje w LR. Pobieranie dziesięciny przez kościół św. Małgorzaty
poświadczone w protokole powizytacyjnym z końca XVI w., zob. WBP, s. 70–72.
47 Dlb 2, s. 190.
48 Noga 1994, s. 25, tam też inne dane.
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zaś oznacza, że okręg dziesięcinny św. Małgorzaty sięgał nad Brynicę, około 10 km na północny wschód od Bytomia49. Nad Brynicą, ale
jeszcze dalej – około 16 km – była położona kolejna wieś dziesięcinna
kościoła bytomskiego, a mianowicie Milejowice. Niewątpliwie chodzi tu
o Milowice w parafii miasta Czeladź, wieś, która stanowiła od drugiej
połowy XIII w. własność prepozytury św. Małgorzaty50. Długosz odnotował, że Milowice należały do parafii czeladzkiej, ale stanowiły własność prepozytury św. Małgorzaty51. Nie podał informacji o zobowiązaniu dziesięcinnym, ale niewątpliwie jest to tylko przeoczenie, gdyż
protokół powizytacyjny z końca XVI w. poświadcza wybieranie dziesięciny z Milowic właśnie przez prepozyturę św. Małgorzaty w Bytomiu52.
Zauważmy jeszcze, że prepozytura św. Małgorzaty pobierała dziesięciny
z Milowic, zaś biskup krakowski z Czeladzi. Stan ten zaistniał niewątpliwie na długo przed powstaniem parafii czeladzkiej, to zaś wydarzenie
możemy stosunkowo ściśle datować na około 1260 rok. Kolejna wieś
dziesięcinna to Mikulczyce, stolica parafii poświadczonej w 1325 roku.
I znów, za charakterystyczne uznać można, że uposażenie miejscowego
plebana także w XVI w. ograniczało się tylko do mesznego, nie miał on
zaś żadnego udziału w pobieraniu dziesięciny snopowej, która należała
do kościoła św. Małgorzaty53. Mikulczyce były położone ok. 13 km na
zachód od grodu bytomskiego, w pobliżu granicy z diecezją wrocławską (obecnie część Zabrza). Na ostatnim miejscu w akcie kończącym
spór o dziesięciny z 1332 roku wymieniono wieś Bytów, konkretnie
zaś powiedziano, że naszemu kościołowi przysługuje ta danina tylko
z części należącej do Czadrona. Należy przypuszczać, że jest to wieś
Bytków w parafii Michałkowice, gdyż w protokole powizytacyjnym
z końca XVI w. odnotowano, że pleban Michałkowic pobiera w Bytkowie dziesięcinę z ról folwarcznych i z połowy wsi54. Oczywiste jest,
że z drugiej połowy tej wsi dziesięcinę wybierała jakaś inna instytucja
kościelna, co koresponduje z wzmianką o „części Czadrona” jako tej,
49 Identyfikacja

Biernatowic z Biernacicami pozwala na zaproponowanie istotnej korekty co do
najstarszej wzmianki o tej wsi, za którą uchodzi dopiero zapis z 1388 r. (SHGKWK 1988, s. 104;
Noga 1984).
50 Rajman 2012, s. 75 nn.
51 DLb 2, s. 198.
52 WBP, s. 70–72, przy opisie parafii w Czeladzi, do której należały Milowice, podano, że pleban
posiada w tej wsi meszne. Nie odnotowano Milowic w LR.
53 LR, s. 337 n. Pierwsza wzmianka o parafii w Mikulczycach pochodzi ze spisu z lat 1325–27,
MV I, s. 352–354.
54 WBP, s. 84.
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z której dziesięcina w 1332 roku należała się kościołowi na grodzie
bytomskim. W cytowanym protokole z końca XVI w. zwraca jednak
uwagę wzmianka przy opisie prepozytury św. Małgorzaty, że pobiera
ona dziesięcinę snopową z obu części Bytkowa. Z pewnością natrafimy
w trakcie dalszych badań na akta sporu o dziesięcinę z Bytkowa między
kościołem parafialnym w Michałkowicach a kościołem św. Małgorzaty
w Bytomiu55. Bytków jest oddalony od grodu bytomskiego o ok. 10 km
w kierunku południowo-wschodnim.
Na Bytkowie kończy się wykaz wsi dziesięcinnych odnotowanych
w regeście z 1332 roku, ale pamiętać musimy, że w tym źródle wymieniono tylko te dziesięciny, o które prepozytura św. Małgorzaty toczyła
spór z biskupem krakowskim. Oprócz nich znane są także inne, „bezsporne”, dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. W 1384 roku odnotowano,
że prepozytura św. Małgorzaty posiadała dziesięciny z Żyglina i Bobrowników, a zalegał z ich wypłaceniem proboszcz parafii Kamień56. Bobrowniki są zapewne tożsame z wymienionymi w 1332 roku Bobrownikami
Niemieckimi. Żyglin, obecnie część Miasteczka Śląskiego, był położony
około 20 km na północ od grodu bytomskiego. W późniejszym okresie
poświadczona jest tu parafia nieposiadająca, co charakterystyczne, uposażenia dziesięcinnego od kmieci w tej wsi57. Należy jednak zaznaczyć, że
dziesięcin z Żyglina nie wymieniono pod koniec XVI w. także w wykazie
uposażenia prepozytury św. Małgorzaty58. Żyglin jest najdalej na północ
wysuniętą miejscowością dziesięcinną kościoła grodowego w Bytomiu.
Podsumowując tę część naszych rozważań stwierdzić należy, że
wizytatorzy biskupa krakowskiego zastali pod koniec XVI w. pod Bytomiem drewniany kościół św. Małgorzaty znajdujący się pod patronatem opactwa św. Wincentego we Wrocławiu. Co ciekawe, jego status
określili jako parafialny. Kościół ten posiadał spory majątek w postaci
ról i stawów rybnych, ale największą uwagę zwraca istniejące nadal
pokaźne uposażenie dziesięcinne. Prepozyt św. Małgorzaty pobierał
dziesięcinę snopową z Świętochłowic (w tekście protokołu jako Świętosławice), Rokitnicy, Piekar Niemieckich, Dąbrówki Niemieckiej,
Żychcic, Biernatowic, Milowic, Dąbrówki Polskiej, Mikulczyc, z obu
55 WBP,

s. 70–72.
Państwowe we Wrocławiu, rps Rep. 67, nr 570.
57 Pleban Żyglina pobierał meszne z całej parafii, a dziesięcinę snopową z ról folwarcznych
w Jakle, Kozłowej Górze, z ról dwóch chłopów w Żyglinie oraz z zamku Świerklaniec („Swirklin
de castro”), LR, s. 338.
58 WBP, s. 70–72.
56 Archiwum
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części Bytkowa, z Orzegowa i Bobrowników. Ponadto pobierał dziesięciny z ról mieszczańskich i przedmiejskich Bytomia, z wsi Szombierki,
Łagiewniki, Kropaczów, Bobrek, Miechowice, Brzozowice. W protokole z końca XVI w. jako wsie dziesięcinne widnieją, oprócz już przeze
mnie wymienionych, jeszcze inne. Kościół św. Małgorzaty pobierał
dziesięcinę z Dąbrówki Polskiej, a nazwa ta dotyczy zapewne obecnej
Dąbrówki Małej, sąsiadującej z Milowicami, również wsią dziesięcinną
św. Małgorzaty59, a odległość od grodu wynosi około 16 km. Okręg
dziesięcinny kościoła św. Małgorzaty sięgał tutaj samego przedpola Będzina. Protokół powizytacyjny wymienia następnie dziesięciny
z obu części Bytkowa, a o tej wsi mówiłem już wcześniej. Jako wieś
dziesięcinna został także wymieniony Orzegów, oddalony od grodu
o nieco ponad 6 km na południowy zachód (obecnie część Rudy Śląskiej). Ponadto kościołowi św. Małgorzaty przysługiwały dziesięciny
z ról mieszczańskich i przedmiejskich Bytomia. I wreszcie protokół
wymienia dziesięciny z wsi położonych w odległości kilku kilometrów
na południe od Bytomia, a mianowicie Łagiewnik i Chropaczowa, oraz,
w kierunku południowo-zachodnim, z Szombierek i Bobrka. Na północny zachód od Bytomia, ale również w niewielkiej odległości (ok. 5 km),
była położona wieś dziesięcinna Miechowice. I wreszcie miejscowością, z której kościół św. Małgorzaty pobierał daninę, wymienioną
przez protokół powizytacyjny, były Brzozowice. Niewątpliwie chodzi tu
o wieś koło Kamienia, na terenie obecnych Piekar Śląskich. Odległość
od grodu wynosiła nieco ponad 4 km.
Gród mógł funkcjonować tylko w powiązaniu z okręgiem. Gród był
zbiornicą danin, zatem komes konkretnego grodu wiedział, w których
osadach te daniny wybierać. Skoro bowiem pobierano daniny prawa
książęcego, to i kościół grodowy mógł na tym skorzystać, zarówno pod
względem transportu zboża do grodu, jak i np. w sytuacji, gdy zaistniała konieczność zastosowania przymusu. Wymienione wyżej dziesięciny kościół bytomski posiadał, jak przypuszczam, od czasu swego
powstania, czyli od, ogólnie przyjmując, połowy XII wieku60. Należy
rozważyć, czy fakt posiadania dziesięcin przez kościół grodowy w tych
59 Zagadnieniem,

które należałoby przedstawić odrębnie, jest ukształtowanie się włości majątkowej prepozytury św. Małgorzaty. Sądząc z poświadczonego źródłowo czasu poszczególnych
nadań, proces tworzenia się tej włości przypadał dopiero na okres działalności zakonu premonstratensów. Najwcześniejszą posiadłością tego zakonu w ziemi bytomskiej były Milowice.
60 Przy założeniu, że dopiero Bolesław Kędzierzawy był jego fundatorem; zob. wyżej przyp. 17
i odpowiadający im tekst.
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wsiach może być traktowany jako dowód na ich kościelną podległość
wobec kościoła św. Małgorzaty. W sytuacji, gdy kościół św. Małgorzaty na grodzie bytomskim był jedyną świątynią na tym terenie, można
przyjąć, że na ludność okolicznych wsi nałożono przymus uczęszczania do tego właśnie kościoła. Przybywanie do kościoła św. Małgorzaty,
połączone z nocowaniem, możemy sobie wyobrazić nawet w przypadku wsi położonych w sporej odległości od grodu, jak np. oddalonego
o 20 kilometrów Żyglina61. Wprawdzie nie dysponujemy w odniesieniu
do ziemi bytomskiej dokumentem erekcyjnym parafii, który mówiłby
wyraźnie, że nowa parafia powstała z wykrojenia z „parafii” św. Małgorzaty w Bytomiu, ale w przypadku takich kościołów, jak Najświętszej Panny Marii na podgrodziu czy w Kamieniu wniosek ten narzuca
się jako oczywisty62. Do tego okresu można również odnieść istnienie
gęstego wiejskiego zaplecza grodu bytomskiego. Cechowało się ono
określonym potencjałem gospodarczym, było podstawą utrzymania
grodu i jego załogi. Badania nad uposażeniem dziesięcinnym kościołów grodowych mogą dostarczyć ważnych przesłanek do wytyczania
zasięgu grodu.
W niniejszym artykule, będącym tylko przyczynkiem do problematyki kościoła grodowego, chciałbym także wskazać, że pomocniczym
kryterium w badaniu zasięgu władzy komesa grodowego może być
zidentyfikowanie okręgu dziesięcinnego kościoła grodowego. Materiał źródłowy, którym dysponuję, ukazuje rozmieszczenie dziesięcin
wyłącznie na obszarze średniowiecznej diecezji krakowskiej, w jej
peryferyjnym, zachodnim zakątku, sąsiadującym z diecezją wrocławską63. Dotychczasowa analiza pokazała, że osady dziesięcinne kościoła św. Małgorzaty na grodzie bytomskim są rozłożone we wszystkich
kierunkach geograficznych. Analizowany materiał pozwala na wyod61 Skierska

2003, passim.

62 Instruktażowym przykładem jest powstanie parafii w Chruszczobrodzie, stworzonej poprzez

wykrojenie nowego okręgu z parafii w Siewierzu. Przykładem parafii powstałej na styku bytomsko-siewierskim jest Czeladź, zob. Rajman 2012.
63 Samoistnym problemem badawczym, ale także niezwykle ważnym dla zagadnienia zasięgu
grodu bytomskiego, jest okręg grodowy Toszka we wschodnim skrawku diecezji wrocławskiej,
sąsiadującym z terytorium bytomskim. W przypadku Toszka również mamy do czynienia, jak
sądzę, z istnieniem kościoła grodowego, jednakże zasób źródeł jest nieporównywanie skromniejszy
niż w odniesieniu do kościoła bytomskiego. Zachowały się także nieliczne dokumenty poświadczające zasięg władzy komesa toszeckiego, np. z 1245 roku, kiedy książę opolski Mieszko nadał
biskupowi wrocławskiemu wieś Poniszowice, a zarazem uwolnił ją od jurysdykcji zamku w Toszku,
SU 2, nr 302.
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rębnienie kilku grup osad dziesięcinnych. Pierwszą z nich tworzą
role mieszczan pod Bytomiem i na jego przedmieściach. Do drugiej
grupy zaliczymy osady położone w różnych kierunkach od grodu, ale
w odległości nie większej niż 5 km. Są to Świętochłowice, Łagiewniki, Chropaczów, Szombierki, Bobrek, Miechowice, Brzozowice,
Piekary Niemieckie. I wreszcie najważniejsza grupa, którą stanowią
osady wyznaczające najdalszy zasięg okręgu dziesięcinnego kościoła na grodzie bytomskim. Najdalej na zachód położone były Rokitnica
i Mikulczyce (odległość nie przekracza 13 km). Na północno-zachodnim krańcu dostrzeżemy Bobrowniki Niemieckie (nie dalej niż 13 km).
Najdalszy zasięg od grodu bytomskiego wyznacza Żyglin, położony
w kierunku północnym w odległości ok. 20 km. Na północno-wschodnim krańcu widzimy Biernatowice położone w odległości nieprzekraczającej 13 km. Już jednak Milowice i Dąbrówka Polska (Mała), obie
nad Brynicą, wyznaczają zasięg ok. 16–20 km na wschód od grodu.
Na południowy wschód najdalej położoną osadą dziesięcinną jest Bytków (ok. 10 km). Na południe od grodu zasięg okręgu dziesięcinnego
wyznacza Orzegów, położony nieco ponad 6 km od grodu.
W literaturze wielokrotnie stawiano pytanie, czy okręgi grodowe miały granice w sensie linearnym. Nie podejmując się przeglądu poszczególnych propozycji badawczych, stwierdzimy tylko, że bądź negowano
ich istnienie, bądź też prezentowano nadmiernie optymistyczne sposoby ich ścisłego wytyczenia64. Z jednej strony wyłania się kwestia, czy
wśród wczesnośredniowiecznych kompleksów leśnych mogła istnieć
granica linearna, jaką znamy z późnego średniowiecza, z drugiej zaś nie
można wątpić, że komes grodowy musiał wiedzieć, które osady podlegały jego jurysdykcji. Jeśli więc nie linia, to władza komesa nad osadami
wiejskimi wyznacza zasięg okręgu grodowego. Dokumenty z XIII w.,
takie jak np. cytowane wyżej dla wsi Repty, ale także dotyczące Chorzowa i innych wsi bytomskich, są ważnymi źródłami dla zidentyfikowania osad, które miały zobowiązania wobec grodu św. Małgorzaty. Dalsze
badania powinny zmierzać do ujawnienia wszystkich osad, co do których
istnieją przesłanki źródłowe ukazujące ich zobowiązania wobec grodu.
Ich rozmieszczenie powinno zostać skonfrontowane z rozmieszczeniem
wsi dziesięcinnych kościoła grodowego św. Małgorzaty. Można zaryzykować domysł, że w odniesieniu do małych grodów, a do takich należał
64 Rajman

2000, tam też starsza literatura dotycząca kasztelanii bytomskiej.
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Bytom, okręg dziesięcinny kościoła grodowego znajdował się w obrębie
tego terytorium, nad którym władzę miał komes grodowy, nie wykraczał
poza niego65. W jakimś zakresie okręg dziesięcinny kościoła grodowego
św. Małgorzaty jest niewątpliwe tożsamy z okręgiem będącym w jurysdykcji komesa grodowego.

65 Należy również rozważyć, jakie znaczenie można przypisać źródłowym określeniom „ante
Bithom” lub „circa Bitom”. Określenie „ante Bithom” użyto np. w 1136 r. w stosunku do osady
górniczej „Zuersov”, zamieszkałej przez rolników, górników srebra i dwóch karczmarzy. Jak wiadomo, kwestia jej identyfikacji posiada bardzo bogatą literaturę. Czy jest to tylko określenie bliskości
geograficznej, co nakazywałoby szukać tej osady w sąsiedztwie Bytomia? W 1277 r. jako „circa
Bithom” został wymieniony Koszęcin, którego położenie trudno określić jako bliskie geograficznie
Bytomiowi i nawet dodano w dokumencie z 1277 r., że Koszęcin jest położony blisko granic diecezji
wrocławskiej. Należy wykorzystać także dane z urbarza dóbr zamkowych bytomskich z 1532 r.,
który przekazał z kolei pełną listę wsi zamkowych. Ich rozmieszczenie jest tożsame z zasięgiem
ówczesnego terytorium bytomskiego, przy czym, rzecz jasna, nie można a priori identyfikować go
z zasięgiem wczesnośredniowiecznego grodu bytomskiego. Były to Niemieckie Piekary, Brzozowice, Orzech, Chechło, Bobrowniki, Piekary Rudne, Żyglin Wielki, Chropaczów, Maciejkowice,
Kozłowa Góra, Siemianowice, Stare Tarnowice, Repty, Dąbrówka, Opatowice, Rybna, Ptakowice,
Lasowice, Pniówek, Kochłowice, osady kuźnicze „Rissen”, „Nickel”, Halemba, „Nicosch”, „Brinska” oraz dwa folwarki „Strosnick” i „Nicolaysth”, a także Chorzów będący w posiadaniu prepozytury św. Ducha. Urbarz z 1532 r. zawiera również obszerny wykaz wsi, w których zamek bytomski
miał prawo zwierzchnie. Były to, oprócz Chorzowa, Chudów, Paniówki, Makoszowy, Orzegów,
Mikulczyce, „Rachkolnic”, Michałkowice, Woliszowice, Paniowy, Bujaków, Bobrek, Nakło, Tarnowice, Świętochłowice, Przełajka, Miechowice, Kamień, Stiesokiecz, Rybna, Łagiewniki, Bytków,
Mikulczyce i Żyglinek; Archiwum Państwowe we Wrocławiu, rps Urbar der Herschaft Beuthen,
Księstwo opolsko-raciborskie, sygn. 1A, k. 199–264.
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Pomiędzy Małopolską a Śląskiem.
Rozważania o grupie romańskich
kościółków na pograniczu

Na pograniczu Śląska i Małopolski w okresie, kiedy panował styl romański, powstało kilka kościółków kamiennych. Celem niniejszego artykułu
będzie przybliżenie ich sylwetek oraz dziejów1.
Siewierz
Kościół w Siewierzu datowany jest na przełom XI/XII (Świechowski
1963, s. 242; Zachwatowicz, 1971, s. 135; Świechowski, Zachwatowicz
(red.) 1964, s. 38) lub 2. ćwierć XII (1138 lub 1144) (KZSwP 1962, s. 17)
i ogólniej na 1. połowę XII wieku2.
Jako miejscowość z targiem, karczmą (tawerną) i jatką Siewierz po
raz pierwszy wymieniany jest w falsyfikacie benedyktynów tynieckich
ok. 1125 roku. Z 1232 roku pochodzi wiadomość o kasztelanie siewierskim Jaksie (Laberschek 1994, s. 123–125; Pietrusińska 1971, s. 755).
Prawa miejskie Siewierz uzyskał prawdopodobnie w drugiej połowie XIII
wieku, przed 1304 rokiem (Bogucka, Samsonowicz 1986, s. 85; Laber1 Kościółki te zostały ostatnio krótko omówione: Kościół p.w. św. Jakuba w Gieble – Łabuz 2000,
w Siewierzu – Kontna 2000, zaś o Wojkowicach Kościelnych Gano-Kotula 2000.
2 Pietrusińska 1971, s. 755. Władysław Łuszczkiewicz, „odkrywca” kościółka, datuje go na
wiek XII (Łuszczkiewicz 1900, s. 83–92).

328

IRENA KONTNY

schek 1994, s. 134). Ważność grodu potwierdza fakt, że tutaj działała
komora celna (w źródłach wzmiankowana w 1223 i 1226 roku), a w 1233
roku odbył się w nim synod biskupów polskich, w którym uczestniczyli
również opaci klasztorów benedyktyńskich (Laberschek 1994, s. 122,
132). Pierwsza pośrednia wiadomość o kościele pochodzi z 1325 roku.
Wynika z niej, że dochody plebana w Siewierzu zostały otaksowane na
10 grzywien srebra rocznie. Według Jana Długosza kościół wzniesiony został z fundacji Piotra Włostowica przed 1144 rokiem (Laberschek
1994, s. 94). Największe zmiany w wyglądzie kościoła zaszły w XVII
wieku, kiedy to po zawaleniu się sklepienia (do którego doszło w 1639
roku) wzmocniono mury przyporami z kamienia łamanego, a w 1696 roku
wykonano barokową wieżyczkę (Wiśniewski 1936, s. 350). Po II wojnie
światowej, w trakcie prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych prowadzonych przez architekta Zygmunta Gawlika, w latach 1947–1956 rozebrano
świątynię i de facto zrekonstruowano z użyciem pierwotnego materiału
(dokładnie numerując poszczególne ciosy kamienia), przywracając do
wyglądu romańskiego. Zlikwidowano nowożytne przypory i kruchtę,
zrekonstruowano sklepienie (wtórne?) nawy, zlikwidowano nadmurowany szczyt. W trakcie prac odkryto w apsydzie pozostałości ściennych
malowideł figuralnych, jak również relikty późniejszych malowideł na
elewacji południowej.
Kościół jest niewielką budowlą wzniesioną z ciosów kamiennych
z piaskowca (dwustronna okładzina wypełniona w środku nieregularnym kamieniem łamanym na zaprawie wapiennej), na rzucie prostokąta
z półkolistą apsydą od wschodu, o wymiarach: 10,35 m długości, 6,95 m
szerokości i 3,2 m promień apsydy. Jednonawowa, bezwieżowa świątynia obecnie sklepiona jest beczkowo, z półkolistą apsydą przesklepioną
hemisferycznie, wydzieloną gzymsem i przylegającą bezpośrednio do
nawy. Zygmunt Gawlik, rekonstruując sklepienie w nawie, opierał się na
znalezionym łuku odsadzki z resztkami wątku sklepienia na zachodnim
murze szczytowym, ponad drewnianym stropem. Jednakże badacze uważają, że pierwotnie w nawie występował strop (Świechowski, Zachwatowicz (red.) 1964, s. 38 i 41; Pietrusińska 1971, s. 136, 755; Świechowski
1963, s. 242; Świechowski 1990, s. 160; Świechowski 2000, s. 220). Część
wschodnia nawy wyodrębniona jest lizenami, dzieląc ją na dwie nierówne
części. Kościół doświetla pięć wąskich okienek, zamkniętych półkoliście,
dwustronnie rozglifionych. Pierwotnie od zachodu znajdowała się empora
wsparta na dwóch słupach (filarach lub kolumnach), pilastrach na ścianach
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bocznych nawy i na wspornikach, umieszczonych na ścianie zachodniej, po
obu stronach portalu (zachowany jeden ze wsporników empory na ścianie
zachodniej, przyścienne pilastry oraz odciski półkolistej arkady na ścianach). Zwarta bryła świątyni w kształcie sześcianu nakryta jest gontowym
dachem siodłowym. W fasadzie na osi znajduje się uskokowy, zamknięty półkoliście portal z gładką płytą tympanonu i prostokątnym otworem
wejściowym. Brak detalu architektonicznego nadaje kościołowi surowy,
niemal ascetyczny wygląd. Z pierwotnego wystroju zachował się stipes
(podstawa) ołtarza oraz relikty słabo zachowanych średniowiecznych
malowideł (Świechowski 1963, s. 242; Dutkiewicz 1966, s. 282 n.) W dolnych partiach apsydy przedstawiają one głowy postaci, częściowo z podniesionymi rękami. Oczy, nosy usta i dłonie malowane są schematycznie,
grubym konturem koloru rdzawo-brunatnego z żółto-białymi karnacjami,
na bardzo cienkiej warstwie pobiały (niemal bezpośrednio na kamieniu).
W górnych partiach apsydy odczytane zostały tylko motywy ryby, korony
i części roślin. Ta część malowideł zinterpretowana została jako późnośredniowieczne, wykonane w XV–XVI w.
Dolna partia dekoracji malarskiej pochodzi z okresu romańskiego. Józef
Dutkiewicz datował je na pierwszą połowę XII wieku i interpretował jako
przedstawienie Maiestas Domini. Uczony ten na podstawie analogii z malowidłami w czeskich Albrechticach, w apsydzie kaplicy św. Katarzyny w Znojmie oraz w kościołach św. Jakuba w Rovnej i św. Jerzego w Pradze dokonał
rekonstrukcji malowideł w apsydzie, umieszczając przedstawienie Chrystusa w majestacie w konsze apsydy, zaś w dwóch pasach poniżej (na ścianie
apsydy) sytuował członków dworu niebiańskiego Chrystusa: apostołów jako
„milicję” Chrystusa (góra) i proroków lub świętych (dół). Przyjął, że zachowane głowy są pozostałościami dwunastu stojących postaci, tworzących dolny rząd (Dutkiewicz 1966, s. 283 n.). Typ ikonograficzny Maiestas Domini
przedstawiał Jezusa Chrystusa w mandorli jako boskiego władcę w chwale, adorowanego przez cztery żyjące istoty. Typ ten występował w okresie
wczesnochrześcijańskim (w wersji orientalnej i łacińskiej), w sztuce bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, lecz najbardziej popularny był w okresie
romańskim, stając się standardowym motywem malarskiego wyposażenia
apsyd w okresie trzech stuleci (XI–XIII wiek). Na zewnątrz świątyni, na ścianie południowej widoczne były fragmenty polichromii późnogotyckiej (datowanej na 1. połowę XVI w.) ukazujące postać Matki Bożej z Dzieciątkiem
adorowanej przez fundatorów oraz przedstawiające ornament maswerkowy
(Błaszczyk 1994, s. 95).
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Giebło
Kościół p.w. św. Jakuba w Gieble pojawia się po raz pierwszy w źródłach
pisanych jako parafialny w spisie dziesięciny papieskiej z lat 1325–1326
(Pietrusińska 1971, s. 686). W czasach Jana Długosza wieś była własnością
rycerską, a jej ówczesny właściciel sprawował patronat kościoła (Tomaszewski 1974, s. 157). Świątynia datowana jest przez jednych badaczy
na XII wiek, (Szydłowski 1927, s. 7; KZSwP 1953, s. 384), przez innych
na pierwszą połowę XIII stulecia (Świechowski 1963, s. 36; Zachwatowicz
1971, s. 160; Pietrusińska 1971, s. 50 – kościół datowany na 2. ćwierć XIII
wieku).
Obecny wygląd kościoła znacznie różni się od pierwotnego. W 1911
roku świątynię rozbudowano, zniekształcając pierwotny charakter budowli. Rozebrano zachodnią część kościoła z emporą oraz wieżą, przedłużono
nawę w kierunku zachodnim, wybudowano nową, znacznie wyższą wieżę
(pierwotna miała 12,4 m wysokości), w części wschodniej nawy ściany
podwyższono o około 1 m, poszerzono okna i zamurowano południowy
portal. W nawie wykonano nowy strop. Rozebrano barokową zakrystię
i sygnaturkę oraz dobudowano od wschodu nową, ceglaną zakrystię wraz
z korytarzem łączącym ją z prezbiterium.
Dzięki Marianowi Wawrzynieckiemu znamy wygląd kościoła przed jego
rozbudową z 1904 roku3. Składał się z trzech brył na rzutach prostokątów zbliżonych do kwadratów: nawy (o wymiarach wewnętrznych 7,5 x
7,14 m), wyodrębnionego prezbiterium (o wymiarach wewnętrznych 5,49
x 4,64 m) i masywnej wieży od zachodu (o wymiarach wewnętrznych 3,49
x 2,9 m). Zewnętrznie występował profilowany cokół i gzyms koronujący.
Wieża była znacznie niższa od obecnej, a jej wysokość do dachu wynosiła 12,4 m. Wawrzecki podaje ważne informacje, że wieża mała charakter obronny (wejście do niej prowadziło tylko od wewnątrz drabiną). Na
jej piętrze znajdowała się empora wsparta na dwóch filarach o przekroju
prostokątnym i wspornikach, umieszczonych na ścianach bocznych oraz
ścianie zachodniej. Filary połączone były arkadami. Do budowli przylegały
dwie późniejsze dobudówki. Pierwsza z nich to wybudowana w 1647 roku
zakrystia, umieszczona przy prezbiterium od strony północnej. W niej to
na krzyżowym sklepieniu występował zwornik z herbem Abdank oraz
data „1647”, świadcząca o czasie powstania przybudówki. Druga to przy3 Sprawozdanie wraz z rysunkami inwentaryzacyjnymi opublikowane zostało w „Sprawozdaniu

Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce” t. 8, z. 1 i 2, Kraków 1907, s. CCLVIII—CCLXII.
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legający od strony południowej nawy przedsionek, zwany „babincem”,
„zakrywający” romański portal i poprzedzający jedyne wejście do kościoła
(wieża takiego nie posiadała). Nawa przykryta była stropem („pułapem”),
prezbiterium zaś sklepieniem beczkowym. Świątynię doświetlały okna od
strony południowej (jedno w prezbiterium i dwa w nawie) oraz od wschodu (w prezbiterium), okno w północnym murze nawy było zamurowane.
Prócz tego istniały trzy okienka w wieży, boczne, podobnie jak w nawie
i prezbiterium zamknięte półkoliście („pełnołucznie”), zaś od zachodu
w kształcie prostokąta. W kościele znajdowały się „groby”, do których
wejście umieszczone było niedaleko południowego portalu. Kamienna
płyta przykrywała zejście schodkami do wymurowanej z kamiennych ciosów krypty, gdzie stały na żelaznych legarach cztery trumny, trzy wielkie
i jedna mała.
Kościół w Gieble położony jest na wzniesieniu (419 m n.p.m.). Obecnie
jest budowlą murowaną, ze starannie opracowanymi ciosami wapiennymi,
ułożonymi w regularne warstwy; korytarz i zakrystia są ceglane o wątku
krzyżowym. Do jednonawowej, prostokątnej w rzucie nawy przylega od
wschodu prezbiterium, zamknięte ścianą prostą. Za prezbiterium znajdują
się zbudowane w 1911 roku: jednoprzestrzenna zakrystia i podłużny korytarz, oba na rzucie prostokąta. Od zachodu do nawy przylega czterokondygnacjowa wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem, flankowana po bokach
dwiema dobudówkami mieszczącymi klatki schodowe. Prezbiterium
przykryte jest nowszym sklepieniem krzyżowym, a nawa także nowszym
stropem. W południowej ścianie nawy występuje zamurowany romański
portal, trójuskokowy, półkoliście zamknięty, z gładką płytą tympanonu.
Obok portalu, na kamiennych ciosach wyryte są znaki kamieniarskie
w formie połączonych krzyży. Z pierwotnej budowli romańskiej obecnie
zachowane są: prezbiterium (z nadbudowanymi ścianami, poszerzonymi
oknami od wschodu i południa oraz nowym sklepieniem), wschodnia część
nawy (z podwyższonymi ścianami, poszerzonymi oknami, nowym stropem
i zamurowanym portalem południowym).
Wojkowice Kościelne
Miejscowość należy do najstarszych miejscowości ziemi siewierskiej.
Wieś początkowo była własnością książęcą, a przed 1338 rokiem stała się
własnością rycerską. W latach 1730–1795 stanowiła własność kapituły
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katedralnej krakowskiej (Ciepiela (red.) 2004, s. 222 n.). Parafia wojkowicka istniała już przed 1325 rokiem, gdyż wymieniona jest w spisie świętopietrza (Wiśniewski 1936, s. 431; Jaśkiewicz 1994, s. 628).
Pierwotny kościół p.w. śś. Marcina i Doroty wzniesiony został w latach
1200–1229. W późniejszym okresie był wielokrotnie przerabiany i rozbudowany: w XV w., w 1618, 1700, 1750 roku (KZSwP 1961, s. 27), co spowodowało, że obecnie świątynia nie posiada wyraźnych cech stylowych. Kościół
jest orientowany, całościowo zbudowany został z ciosu oraz kamienia łamanego. Jest potynkowany, zarówno zewnętrznie, jak i od wewnątrz. Rzut świątyni jest mocno rozczłonkowany i wynika z jego wielokrotnych rozbudów.
Prezbiterium jest prostokątne, nawa również prostokątna, jednakże szersza
i dłuższa. Do prezbiterium od północy przylega dawna zakrystia (późniejszy
skarbiec, ob. składzik), od południa zaś pierwotna kaplica p.w. Zwiastowania
NMP (obecnie zakrystia). Kaplica wybudowana została w 1618 roku z fundacji Joachima Myszkowskiego z Myszkowic. Do nawy od północy przylega
kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego, która powstała z połączenia dwóch
barokowych kaplic. Pierwsza z nich p.w. Krzyża Świętego zbudowana została w 1700 roku z fundacji Dobrogosta Franciszka Majeckiego4, druga p.w.
św. Wawrzyńca w 1750 roku z inicjatywy Wawrzyńca Wichausera (KZSwP
1961, s. 27). Od południa do nawy przylega duża kruchta, skomunikowana
również z obecną zakrystią, od zachodu masywna wieża z główną kruchtą
w przyziemiu, która zbudowana została w stylu barokowym w XVIII wieku
(Jaśkiewicz 1994, s. 631). Wszystkie dobudówki przylegające do nawy i prezbiterium (z jednym wyjątkiem) założone zostały na rzucie prostokątów,
tylko dawna zakrystia zbliżona jest do kwadratu. Większość wnętrz kościoła
zostało zasklepionych: nawa i prezbiterium przykryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, składzik kolebką, zakrystia kolebką z lunetami, kaplica
p.w. Przemienienia Pańskiego kolebką z lunetami (część wschodnia) i sklepieniem krzyżowym (część zachodnia), kruchta główna sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Tylko w kruchcie bocznej znajduje się strop. Tęcza otrzymała ostrołuczny wykrój. W górnej części północnej ściany nawy występują
półkoliście zamknięte wnęki z barokowymi balustradami (w formie tralek),
które powstały z zamurowanych okien. Na osi wnęk (w dolnej partii) ściana
przepruta została półkoliście zamkniętymi otworami, prowadzącymi do kaplicy p.w. Przemienienia Pańskiego. Kruchta południowa połączona jest z nawą
dwiema arkadami, zamkniętymi półkoliście (od strony wschodniej), ponad4 Wg

Aleksandra Jaśkiewicza chodzi o F. Mojeckiego (por. Jaśkiewicz 1994, s. 631).
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to od strony zachodniej występuje zamknięty półkoliście otwór wejściowy.
Ściany boczne kruchty głównej rozczłonkowane są półkoliście zamkniętą
wnęką. Większość okien w kościele ma kształt prostokąta, zamkniętego
półkoliście, tylko okienko występujące we wschodniej ściance zakrystii jest
koliste. Na zewnątrz narożniki prezbiterium i południowej ściany nawy zostały wzmocnione szkarpami. Wieża założona na rzucie prostokąta zwęża się
ku górze, a profilowane gzymsy rozdzielają ją na trzy kondygnacje. Druga
i trzecia kondygnacja o ściętych narożach rozczłonkowane zostały otworami okiennymi w obramieniach listwowych. Wieża nakryta jest baniastym
hełmem z ośmioboczną latarnią; nawa i prezbiterium zaś dwuspadowymi
dachami, przechodzącymi nad kaplicę p.w. Przemienienia Pańskiego i nad
składzik; zakrystia dachem trójspadowym, a kruchta boczna pulpitowym.
Korpus nawowy ożywia ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią.
Dachy pokryte zostały płaską blachą5.
Uważa się, że z pierwotnego romańskiego kościółka zachowane jest
prezbiterium (lub jego część), dawna zakrystia oraz częściowo nawa
(KZSwP 1961, s. 27).
Bytom
Wczesnośredniowieczny gród w Bytomiu znajdował się na wzniesieniu
zwanym obecnie Wzgórzem św. Małgorzaty, nad prawym brzegiem Bytomki,
na szlaku handlowym łączącym Kijów i Lwów z Norymbergą, poprzez Kraków i Wrocław (Ślęzak 1996, s. 17 n.; Tomczak 2012, s. 38). Gród miał znaczenie obronne i istniał już w XI w. (Szydłowski 1966, s. 76; Ślęzak 1996, s. 18;
Drabina 2000, s. 16). Badana archeologiczne (powierzchniowe, sondażowe
i ratownicze) prowadzone w okresie międzywojennym i w latach powojennych (1929, 1934, 1957, 1961) potwierdziły istnienie pochodzących z dwóch
okresów wałów obronnych – drewniano-ziemnych oraz fosy. W warowni znajdowała się zabudowa drewniana, raczej luźna niż zwarta (Szydłowski 1966,
s. 70–76; Pierzak 1988, s. 26 n.; Drabina 2000, s. 16). W 2. poł. XII w. gród stał
się siedzibą kasztelanów z rodu Gryfitów. Warownia istniała najprawdopodobniej do XIII wieku lub do początku następnego stulecia (Szydłowski 1966,
s. 64 n.; Ślęzak 1996, s. 18 n.; Drabina 2000, s. 15.; Tomczak 2012, s. 38).
W 3. ćw. XII wieku na terenie grodu książę Bolesław Kędzierzawy wzniósł
5 Opisu

dokonano na podstawie KZSwP 1961, s. 27 n. oraz na podstawie badań własnych.
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kościół p.w. św. Małgorzaty. Żadne pozostałości tej świątyni nie zostały odnalezione w trakcie badań archeologicznych (Tomczak 2012, s. 38) – trudno
wskazać, czy ze względu na ograniczony charakter badań, czy na fakt istnienia cmentarza na wzgórzu (gdzie wielokrotnie przekopywano groby), czy też
dlatego, że pierwotny kościół bytomski może być zlokalizowany pod obecną,
ceglaną świątynią.
Wygląd pierwszego kościoła bytomskiego znamy z przekazu ikonograficznego -– tympanonu fundacyjnego Jaksy. Tympanon ten wcześniej znany był z XVIII-wiecznych rysunku i miedziorytu. W 1962 roku
odnaleziony został koło Arsenału we Wrocławiu. Jego historia łączy się
z opactwem na Ołbinie, ufundowanym w 1139 roku przez Piotra Własta
dla benedyktynów sprowadzonych z Tyńca (Mączewska-Pilch 1973, s. 6).
Ten monumentalny zespół liczył trzy kościoły: św. Wincentego, św. Archanioła Michała i Wszystkich Świętych oraz liczne zabudowania klasztorne
zgrupowane wokół kilku dziedzińców. Tympanon pochodzi z kościoła św.
Michała Archanioła, odbudowanego lub przebudowanego w latach 60. XII
wieku przez zięcia Piotra Własta – Jaksę (Mączewska-Pilch 1973, s. 93).
W centrum tympanonu przedstawiony został Chrystus w mandorli, siedzący na łuku tęczy z otwartą księgą i gestem błogosławieństwa. Do niego
zbliżają się dwaj mężczyźni z modelami budowli kościelnych w rękach,
którym towarzyszą z prawej kobieta na klęczkach, z lewej chłopiec (z którego postaci do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie lewa noga i złożone do modlitwy ręce). Liczne napisy odczytane z obiektu, jak również
z XVIII-wiecznej ikonografii, pozwoliły na identyfikację osób i celów fundacji. Inskrypcja tympanonu (z rekonstrukcją) ma brzmienie: [AD HANC
NOVELLA]/[du] X FERT SUA DONA CAPELLA M/QVE FERT IACXO
CH[rist] OS/SVSCIPE TEMPLA PIU[s]/SUSCIPE TEMPLA PIU[s]/
JANUA SUM VITAE/PER ME/QUICUM QUE VENITE/. Nad poszczególnymi postaciami umieszczono imiona: [Lestec] Bolesla[us] i AGATHA, nad postacią Chrystusa EGO SUM QUI SUM, a na modelu kościoła
bITOM6 (Ciechanowski 1965, s. 26). W tłumaczeniu: Do nowej kaplicy
niesie/książę swoje dary./Przyjmij Chryste łaskawie ofiarowane/przez Jaksę świątynię./Jestem zaraniem życia/Przeze mnie każdy dostąpi zbawienia
(Ciechanowski 1965, s. 26). W inskrypcji Jaksa z Kopanicy książe lucicki
(przez niektórych historyków identyfikowany z Jaksą z Miechowa) wraz
6 Imię

żony Jaksy obecnie odczytywane jest jako AGATHA (Świechowski, Świechowska 2006,
s. 224), pierwotnie było odczytane w wersji wschodniej jako AGA[P]EA (Ciechanowski 1965,
s. 26).
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z żoną Agatą Włostowicówną (dawniej odczytywana jako Agafia), przedstawiony po prawej stronie, prosi Boga, by przyjął ofiarowaną przezeń nową
kaplicę (kościół św. Archanioła Michała na Ołbinie). Napisy identyfikują
również z lewej księcia Bolesława IV Kędzierzawego, któremu towarzyszy syn Leszek („Lestek”) (Mączewska-Pilch 1973, s. 14–18; Świechowski, Świechowska 2006, s. 223 n.).
Tympanon spełniał podwójną rolę: religijną i polityczną. W pierwszej
Chrystus ukazany w typie ikonograficznym Maiestas Domini (Władcy Świata) jako Nauczyciel wskazywał drogę do zbawienia wiecznego. W drugiej
podkreślał znaczenie książęcych fundatorów, z których pierwszy był udzielnym księciem polskim, drugi zaś zięciem znakomitego palatyna, a może także władcą samodzielnego księstwa (Mączewska-Pilch 1973, s. 25, 90, 93 n.).
Model kościoła trzymany przez księcia Bolesława posiada napis
„[in] bITOM”, który przez większość badaczy identyfikowany jest z Bytomiem na Górnym Śląsku. Tylko Teresa Mroczko (Mroczko 1978, s. 119)
wskazuje na Bytom Odrzański. Monografistka tympanonu Jaksy Krystyna Mączewska-Pilch, pisząc o przedstawieniach dwóch różnych fundacji
w jednym tympanonie, wskazuje na spinający je fakt nadania dokonany
dla tego samego zakonu – benedyktynów na Ołbinie. Obie fundacje łączą
również osoby powiązane ze sobą względami natury politycznej. Bolesław
Kędzierzawy był równocześnie księciem Małopolski (na terenie której
znajdował się wówczas Bytom), jak również i Śląska. Jaksa zaś szukający
pomocy na Śląsku i tutaj osiadły współpracował z księciem krakowskim
(Mączewska-Pilch 1973, s. 28 n.). Czas powstania tympanonu (wskazujący jednoczenie na fundację kościoła bytomskiego) określony został
przez Krystynę Mączewską-Pilch, a za nią przez większość badaczy, na
lata 1161–1163 (Mączewska-Pilch 1973, s. 29–31). To okres pomiędzy
narodzinami Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego (urodzony pomiędzy
1160 a 1165), a latami kończącymi panowanie Bolesława Kędzierzawego
na Śląsku (Mączewska-Pilch 1973, s. 18, 29–31). Ostatnio Zygmunt Świechowski nieznacznie przesunął datowanie tympanonu na okres po 1172
roku (Świechowski, Świechowska 2006, s. 224).
Kościół, który prezentuje książę Bolesław7, to bezsprzecznie budowla
murowana, zbudowana z kamiennych ciosów, jednonawowa. Co do dalszego wyglądu kościoła badacze podają różne interpretacje. Monografistka
7 Tympanon

uległ uszkodzeniu. Brak lewego narożnika z postacią Leszka, jak również zakończenia prawego narożnika. Ponadto uległy ściosaniu głowa Bolesława oraz, co najistotniejsze dla
naszych rozważań, hełm wieży i część dachu trzymanego przez niego modelu kościoła.
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tympanonu Jaksy, Krystyna Mączewska-Pilch, uważa, że kościół św. Małgorzaty składał się z prostokątnej nawy (zakończonej fryzem arkadkowym,
na osi której występowało półkoliście zamknięte, obramione okienko)
i z nieco węższego prezbiterium oraz z wieży (umieszczonej przy północnej nawie świątyni), zwieńczonej stożkowym hełmem (Mączewska-Pilch
1973, s. 13). Jan Zachwatowicz prócz nawy zauważa apsydę (Zachwatowicz
1971, s. 136). Górnośląscy badacze: Jerzy Szydłowski, a za nim Jacek Pierzak odczytują model kościoła bytomskiego jako świątynię kamienną, longoidalną, z nawą na rzucie prostokąta, nieco węższym prezbiterium (gdzie
umieszczone zostało półkoliście obramowane okno i fryz arkadowy), od
frontu zaś znajdować ma się wieża ze strzelistym hełmem (Szydłowski
1966, s. 61; Pierzak 1988, s. 28 n.) Lapidarny opis kościoła św. Małgorzaty
podają Władysława Ślęzak i Przemysław Nadolski, którzy widzą kościół
wybudowany z ciosów kamiennych, na rzucie prostokąta, z wieżą, ozdobiony pięknym fryzem (Ślęzak, Nadolski 2001, s. 148). Autorka niniejszego opracowania, zgadzając się z ostatnią interpretacją modelu kościoła
bytomskiego, uzupełnia tylko opis świątyni. Kościół widzimy od strony
fasady – gdzie występuje wysoka wieża z ciosów kamiennych, z jednym
oknem na osi (zamkniętym półkoliście), ozdobiona fryzem. Za fryzem
wyłania się nieznacznie szersza nawa. Zwieńczenie wieży na tympanonie
nie jest widoczne, gdyż uległo zniszczeniu. Ikonograficzny przekaz z XVIII
wieku przedstawia górną część wieży jako kolistą, przeprutą okienkami,
nakrytą hełmem stożkowym. Trudno wskazać, czy przekaz ten jest wiarygodny. Oba kościoły w XVIII-wiecznej ikonografii błędnie ukazane zostały
jako budowle centralne.
Kościół św. Małgorzaty w Bytomiu wymieniony został po raz pierwszy
w 1201 roku w dokumencie papieża Innocentego II, który wśród zatwierdzonych posiadłości norbertanów (od końca XII w. następców benedyktynów) wskazał ecclesia sanctae Margarite in Bitom (Ślęzak, Nadolski
2001, s. 148). Zbieżność okresu powstania kościoła bytomskiego, osoba
donatora, jak i brzmienie napisu na modelu kościoła pozwalają przyjąć,
że przedstawienie na tympanonie ołbińskim dotyczy pierwszego kościoła
w Bytomiu (Mączewska-Pilch 1973, s. 28). W 1254 roku książę Władysław
opolski zezwolił na przeciwległym brzegu Bytomki na lokację na prawie
magdeburskim miasta Bytomia. Wówczas to gród bytomski stracił swe
znaczenie na korzyść osady miejskiej. Również kościół św. Małgorzaty
stracił na znaczeniu z chwilą utworzenia parafii w połowie XIII wieku
przy nowo budowanym kościele Wniebowzięcia NMP w mieście, w pobli-
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żu rynku. Od tego czasu do kościółka św. Małgorzaty uczęszczali tylko
mieszkańcy okolicznych wsi (Ślęzak, Nadolski 2001, s. 149). 16 grudnia
1400 roku połączono obydwa kościoły bytomskie: mariacki z parafialnym
św. Małgorzaty. Praktycznie przeprowadzenie połączenia obu parafii ciągnęło się prawie przez kilkadziesiąt lat (Ślęzak, Nadolski 2001, s. 150).
Dalsze informacje o starszym kościele bytomskim posiadamy dzięki wizytacjom biskupim. W sprawozdaniach z lat 1598, 1611, 1619 wspomniany jest drewniany kościół św. Małgorzaty, który znajdował się wówczas
w złym stanie (wg opisu z 1619 roku „ściany [były] zapadłe w ziemię”).
Został on w 1631 roku rozebrany. W 1676 roku wybudowano nowy kościół
św. Małgorzaty, również drewniany, który został rozebrany sto lat później (1880 rok), ustępując miejsca obecnej, murowanej świątyni (Ślęzak,
Nadolski 2001, s. 151–156).
Powstanie na miejscu murowanego kościoła drewnianej świątyni świadczy o utracie znaczenia kościoła św. Małgorzaty. Nie jest to przypadek
odosobniony. Podobny los spotkał drugi kościół znany z tympanonu Jaksy.
Wszystkie zachowane do dnia dzisiejszego kościoły romańskie zbudowane zostały z kamienia. Budowle od 2. połowy X wieku do około połowy
wieku XI murowane były z płaskich okrzesków układanych warstwami
lub w jodełkę. Zmiana techniki budowania nastąpiła około połowy XI wieku, kiedy to zaczęto stosować starannie obrobione ciosy, którymi licowano elewacje (Mroczko 1985, s. 26). We wszystkich trzech omawianych
kościołach zastosowano duże, regularne bloki kamienne.
W okresie romanizmu na ziemiach polskich znanych było kilka typów
rozwiązań przestrzennych budowli sakralnych. Obok obiektów o większej skali, takich jak katedry, kościoły kanonickie i klasztorne, budowano
mniejsze kościoły i kaplice w ośrodkach grodowych i wielkiej własności ziemskiej oraz w osiedlach rzemieślniczo-handlowych (stanowiących
zalążki przyszłych organizmów miejskich) (Zachwatowicz 1971, s. 134).
Grupa niewielkich jednoprzestrzennych kościołów jest dość liczna
i przy niewielkiej skali i swej skromności stosunkowo zróżnicowana.
Najczęściej spotykane są założenia prostokątne z apsydialnym prezbiterium lub z niewielkim prezbiterium prostokątnym, zakończonym apsydą;
występujące zarówno jako bezwieżowe lub z wieżami od zachodu (kwadratowymi lub cylindrycznymi). Wieże występują dużo częściej we wczesnym i dojrzałym etapie rozwoju architektury romańskiej (2. poł. XI–XII
wiek), w okresie późnoromańskim wyjątkowo, i to na Śląsku, Łużycach
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i Pomorzu Zachodnim (Zachwatowicz 1971, s. 134). Przykład małopolskiego Giebła w tym okresie jest odosobniony. Nielicznie spotykaną odmianą są prezbiteria zakończone prostokątnie, jak chociażby w nieodległym
Sławkowie. Do rzadkości należą prezbiteria zakończone wielobocznie
(np. trójbocznie), tak charakterystyczne dla epoki gotyku. Występują
również rotundy z prostokątnymi lub apsydialnymi prezbiteriami, a część
nawet z dostawionymi wieżami. Najrzadszym typem kościółków jednoprzestrzennych są te z prostokątną nawą i dwiema apsydami (od wschodu
i zachodu), gdzie nad apsydą zachodnią umieszczona jest wieloboczna wieża (to rozwiązanie występuje tylko w dwóch kościółkach w Prandocinie
i Jędrzejowie) (Zachwatowicz 1971, s. 144 n., 165). Kościół w Siewierzu
i w Gieble (świątynia w Wojkowicach Kościelnych nie jest analizowana,
gdyż uległa zatarciu przez późniejsze rozbudowy) posiadają najprostsze
układy. Są to jednonawowe świątynie na podłużnym planie. Kościółek
w Siewierzu ma formę dwuczłonową, składa się z nawy i apsydalnego
prezbiterium od wschodu. Ten typ znany jest również m.in. w kościołach
p.w. św. Mikołaja w Wiślicy (koniec X w.), p.w. śś. Piotra i Pawła w Kijach
(poł. XII w.), p.w. św. Idziego w Krobi (XII w.). W Gieble występuje forma trójczłonowa, gdyż obok nawy i prezbiterium znajduje się trzeci człon
– wieża. Tego typu rozwiązanie spotykamy również w kościele p.w. św.
Mikołaja w Wysocicach (1. poł. XIII) czy p.w. św. Idziego w Inowłodzu
(XI w.–1. ćw. XII w.). Kościoły w Siewierzu i Gieble nie wyróżniają się
bogatszym detalem architektonicznym, co przy braku przekazów źródłowych uniemożliwia precyzyjne datowanie obiektów.
Charakterystycznym elementem kościoła w Siewierzu i w Gieble jest
empora zachodnia. Lokalizowano ją w kościołach jednonawowych (podłużnych lub centralnych) od zachodu – w apsydach lub na wbudowanych galeriach, wspartych na kolumnach czy filarach, czy też w pomieszczeniach
znajdujących się na piętrze przylegających wież kościelnych. Kościoły emporowe występują na terenie całej Europy Środkowej. W Polsce, Czechach
i na terenie historycznych Węgier pojawiły się one przed lub około przełomu wieku XI i XII (Tomaszewski 1974, s. 324, 333). Na ziemiach polskich
empory zachodnie znane są m.in. w rotundzie św. Prokopa w Strzelnie i św.
Mikołaja w Cieszynie, kościołach: p.w. św. Idziego w Krobi, p.w. św. Wojciecha w Rudzie wieluńskiej, p.w. śś. Piotra i Pawła w Kijach, p.w. św. Idziego w Inowłodzu, p.w. św. Mikołaja w Żarnowie, p.w. Panny Marii w Wiślicy,
p.w. św. Andrzeja w Kościelcu Kolskim, p.w. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie (Zachwatowicz 1971, s. 144 n., 165; Tomaszewski 1974, s. 39–181).
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Funkcje, jakie nadawano emporze zachodniej, są różnorodne i do dziś
nierozstrzygnięte jednoznacznie. Przypisuje się emporze funkcje kultowe.
Według tej koncepcji loża jest drugim sanktuarium, usytuowanym naprzeciw
apsydy wschodniej (interpretacja ta łączy się z funkcją empory jako miejsca,
w którym zasiada pan feudalny), obronne (w razie zagrożenia wieża wraz
z emporą stanowiła drugi, wewnętrzny obwód obrony przeznaczony dla właściciela kościoła) czy chórów śpiewaczych (Tomaszewski 1974, s. 341–368).
Najstarsza i najbardziej popularna wśród badaczy jest interpretacja, według
której empora jest miejscem przeznaczonym dla „pana feudalnego”, którego należy jednak rozumieć bardzo szeroko. Może nim być zarówno król,
jak i książę, kasztelan (w ośrodku grodowo-administracyjnym, w kościele fundacji książęcej), miejscowy właściciel (w wiejskim kościele fundacji
rycerskiej) czy biskup, prepozyt lub opat (w katedrze, kolegiacie czy opactwie), a nawet wójt lub sołtys (w miejskiej lub wiejskiej świątyni parafialnej)
(Zachwatowicz 1971, s. 134 oraz Świechowski, Zachwatowicz (red.) 1964,
s. 38; Tomaszewski 1974, s. 2–25, 334 n., 351). Zjawisko to związane jest
z procesem feudalizacji, m.in. z rozdrobieniem władzy książęcej. Empora
była więc strefą władzy feudalnej, miejscem ostentacji władzy wobec plebsu
zgromadzonego na dole (Tomaszewski 1974, s. 367). Miała na celu podkreślić
wywyższenie i wyniesienie ponad otoczenie. Empory występujące w niewielkich kościółkach stanowią zredukowaną do minimum kontynuację dawnych, karolińskich założeń, gdzie masywy zachodnie z emporą (umieszczone
w zachodniej części kościoła) stanowiły wyodrębnione i wywyższone miejsce
dla dostojnego władcy świeckiego (Zachwatowicz 1971, s. 134; Tomaszewski
1974, s. 334–341). Od wieku XIII na ziemiach polskich zmniejszyła się intensywność powstawania jednonawowych kościołów emporowych, wówczas
budowle tego typu powstawały głównie w wiejskich siedzibach rycerskich
(Tomaszewski 1974, s. 180 n.).
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu, obecnie pełniący funkcję świątyni cmentarnej, usytuowany jest na terenie tzw. Kuźnicy Świętojańskiej. Jest to obszar Starego Siewierza, będący najprawdopodobniej
miejscem pierwotnej lokalizacji miejscowości – osady o charakterze
otwartym, pozbawionej walorów obronnych8, z targiem i komorą celną.
8 Bohr

et al. 2010, s. 2, 73-76. Na badanym archeologicznie obszarze wokół kościoła p.w. św.
Jana odnaleziono materiał zarówno wczesnośredniowieczny (szereg obiektów wziemnych, w typie
budynków słupowych i zrębowych, różnorakie jamy, w tym o funkcjach gospodarczych, palenisk,
obiektów związanych z hutnictwem i metalurgią ołowiu oraz zabytkowy materiał ruchomy – m in.
elementy stroju, ozdoby i przedmioty codziennego użytku czy zaawansowana technologicznie ceramika pokrywana różnobarwnymi polewami), późnośredniowieczny, jak i nowożytny.
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W ośrodku tym zbiegały się dwa ważne szlaki handlowe: z Krakowa do
Wrocławia oraz z Krakowa do Poznania (Błaszczyk 1994, s. 116). Odnaleziony materiał archeologiczny (gł. ceramiczny) tej wczesnośredniowiecznej osady datowany jest na wiek XII i 1. połowę wieku następnego9.
Choć nie natrafiono na charakterystyczne dla grodu elementy obronne,
takie jak palisada, wały czy fosa – to przypuszczano, że osada nie była
pozbawiona walorów obronności naturalnej (Bohr et al. 2010, s. 74). Znajdowała się na niewielkim wzniesieniu, otoczonym terenami podmokłymi
i łąkami, zapewniającym kontrolę przeprawy na Przemszy (Tomaszewski 1974, s. 61; Błaszczyk 1994, s. 92). Odnaleziono szereg budynków
wziemnych w typie budynków słupowych i zrębowych, różnorakich jam
(w tym także o funkcjach gospodarczych), palenisk oraz obiektów związanych z hutnictwem i metalurgią ołowiu (Bohr et al. 2010, s. 79). Potwierdzają one istnienie dużego ośrodka rzemieślniczego, którego mieszkańcy
prócz zajęć rolniczo-hodowlanych, łowieckich czy garncarskich parali się
również wytopem ołowiu10. Zastanawiając się nad funkcją świątyni, nie
możemy zapominać o ważnym elemencie dyspozycji wnętrza – emporze
zachodniej. Świadczy ona o tym, iż mamy prawdopodobnie do czynienia
z kościołem w ośrodku organizacji grodowo-terytorialnej, zazwyczaj kasztelańskiej. Fundatorem tych świątyń był władca, choć jego zamierzenie
realizowali urzędnicy: kasztelanowie i panowie grodowi (Tomaszewski
1974, s. 60). Pierwsza archiwalna wiadomość o kasztelanii w Siewierzu,
jak już wskazano, pochodzi z 1232 roku. We wcześniejszych o kilka lat
dokumentach biskupa wrocławskiego Wawrzyńca (z 1223 i 1226), gdzie
wymieniani są wszyscy podlegli księciu opolskiemu kasztelanowie, nie
widnieje kasztelan siewierski. Uważa się, że prawdopodobnie kasztelania
w Siewierzu jeszcze wówczas nie istniała (Laberschek 1994, s. 123–125).
Interpretując kościół siewierski jako kasztelański na obszarze grodu, datować go należy na okres stosunkowo późny – 2. ćw. XII w. Analogiczny czas
powstania kościoła należy przyjąć, gdy dajemy wiarę Janowi Długoszowi,
który wskazywał Piotra Dunina Włostowica (ur. ok. 1080, zm. 1153), moż9 Bohr et al. 2010, s. 73. Materiał archeologiczny występujący na obszarze zamku w Siewierzu
jest późniejszy, głównie XIV–XV-wieczny.
10 W literaturze świątynia siewierska jest określana jako kościół grodowy, kasztelański. Tezę,
iż kościół wybudowano w obrębie grodu kasztelańskiego, po raz pierwszy wysunął Władysław
Łuszczkiewicz już w 1900 roku (Łuszczkiewicz 1900, s. 91), podtrzymali ją J. Zachwatowicz
i Z. Świechowski (Świechowski, Zachwatowicz (red.) 1964, s. 38; Zachwatowicz 1971, s. 135;
Świechowski 1990, s. 161). Nie podziela jej Andrzej Tomaszewski (Tomaszewski 1974, s. 60 n.)
Dotychczasowe badania archeologiczne nie potwierdzają istnienia grodu.
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nowładcę śląskiego – jako fundatora kościoła. Zgodnie z tą interpretacją
mielibyśmy wówczas do czynienia z fundacją możnowładczą.
Również w Gieble pierwotnie znajdowała się empora, umieszczona
w wieży zachodniej. Kościół ten przez część badaczy uważany był za
świątynię grodową (Szydłowski 1927, s. 7 n.; Świechowski, Zachwatowicz
(red.) 1964, s. 50), przez innych za fundację rycerską (Zachwatowicz 1971
s. 159 n.; Tomaszewski 1974, s. 155–157). W wyniku przeprowadzonych
w 2000 roku badań archeologicznych kilkadziesiąt metrów poniżej kościoła nie odnaleziono jednakże reliktów osady, lecz fundamenty nieznanej
budowli z kamienia, na rzucie kwadratu o bokach 14,70 m i o grubości
murów 2,1 m. Budowla ta interpretowana jest jako wieża mieszkalno-obronna, prawdopodobnie posiadająca pierwotnie kilka kondygnacji11.
Badania te sugerują rycerską fundację kościoła giebielskiego.
Typ jednononawowych kościołów z emporą zachodnią występował
w ośrodkach grodowych, jak i w wielkiej własności rycerskiej. Niestety
ubóstwo źródeł historycznych dotyczących Siewierza i Giebła nie pozwala na jednoznaczną kwalifikację do określonej przynależności w w/w grupie. O trzecim kościele w Wojkowicach Kościelnych mamy jeszcze mniej
danych. Nie znamy pierwotnego układu przestrzennego. Ze względu na
widoczne na strychu górne partie południowej ściany prezbiterium i nawy
ze wspornikiem szczytu nawy w narożniku pd.-wsch. przypuszcza się, że
z romańskiego kościółka zachowane jest prezbiterium, dawna zakrystia
oraz częściowo nawa (KZSwP 1961, s. 27). Tutaj, podobnie jak w Siewierzu, wokół kościoła znajdowała się osada. W przeprowadzonych w 2012
roku badaniach archeologicznych przy kościele na podstawie znalezionej
ceramiki stwierdzono istnienie wokół świątyni osady wczesnośredniowiecznej, użytkowanej następnie w późnym średniowieczu (XIV–XV w.)
aż po okres nowożytny (Paternoga 2012).
Patrząc na mapę architektury romańskiej na ziemiach polskich na
przestrzeni trzech stuleci, zauważamy, że we wczesnym okresie rozwoju i okrzepnięcia architektury romańskiej (2. poł. XI–XII wiek) najwięcej świątyń wybudowano w Wielkopolsce, mniej na Śląsku, w Małopolsce, jak i w spinającej te dwie dzielnice ziemi sieradzko-łęczyckiej oraz
na Kujawach (Zachwatowicz 1971, mapa na str. 92). Pozostałe dzielnice,
11 Kosmala 2000. W wieży zachował się materiał archeologiczny datowany na XIV–XV w. Przypuszcza się, że budowla mogła powstać około poł. XIV w. z fundacji Piotra Gbelskiego z Giebła
(właściciela Giebła od 1376 do 1407 roku) lub jego ojca Przedbora, komornika sądu ziemskiego
krakowskiego.
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zarówno Pomorze, jak i Mazowsze, znacznie ustępowały liczbą realizacji
murowanych świątyń. W następnym stuleciu, kiedy to obok dzieł późnoromańskich zaczęły pojawiać się obiekty stylu przejściowego, jak również wczesnogotyckie, wybudowano znacznie więcej kościołów. Dzielnicą
przodującą w powstawaniu obiektów murowanych okazał się Śląsk, stając
się „zagłębiem polskiego romanizmu” (Zachwatowicz 1971, s. 91). Ustępowała mu tylko dzielnica Małopolska, w tyle pozostała zaś Wielkopolska
i dzielnice centralne, a przede wszystkim Mazowsze i Pomorze. Rozwój
budownictwa murowanego na Śląsku przebiegał nierównomiernie; najsilniejszy był w części zachodniej, w części wschodniej znacznie mniej
tworzono dzieł murowanej architektury sakralnej, na obrzeżach wschodnich już tylko pojedyncze świątynie. Na terenie obecnego województwa
śląskiego romańskich obiektów jest niewiele. Prócz omawianych kościółków mamy jeszcze tylko wczesnoromańską rotundę w Cieszynie, romańsko-gotyckie opactwo cysterskie w Rudach oraz hipotetyczne elementy
romańskie zawarte w murach klasztoru kanoników regularnych w Mstowie, kościoła śś. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku i świątyni parafialnej
w Łanach Wielkich (Hohensee-Ciszewska 1965, s. 160–164; Gano-Kotula
2000, s. 41 n.).
Zadziwia fakt, że spośród tych nielicznych murowanych świątyń romańskich na terenie województwa śląskiego omawiane kościoły zostały zlokalizowane w niedużej odległości od siebie, niespełna 10 i ponad 20 km
od siebie.
Brak jakichkolwiek źródeł pisanych mogących wyjaśnić przyczynę
powstania kilku murowanych świątyń na tym właśnie terenie. Hipotetycznie można zastanawiać się, czy przyczyna nie leży w intensywnym
rozwoju gospodarczym omawianego obszaru, na pograniczu małopolsko-śląskim, w wieku XII i XIII. Prosperita gospodarcza dała asumpt do
budowy świątyń nie z najczęściej wówczas wykorzystywanego materiału,
jakim było drewno, ale z bardziej pracochłonnego, trudniej dostępnego
i droższego – jakim był kamień. Przedstawione kościoły i teren, na którym
zostały zlokalizowane, wymagają dalszych interdyscyplinarnych badań,
zarówno archeologicznych, architektonicznych, jak i historycznych.
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Ryc. 1. Rzut kościoła w Siewierzu, po rekonstrukcji, wyk. arch. Zygmunt Gawlik
(źródło: Z. Gawlik, Siewierz. Kościół romański. Inwentaryzacja, archiwum Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, nr inw. 1733a)

Ryc. 2. Widok kościoła w Siewierzu od południowego zachodu, stan w 1896 r., wyk.
Władysław Łuszczkiewicz (źródło: W. Łuszczkiewicz, Kościółek Ścięcia św. Jana
w Siewierzu nad Przemszą, [w:] „Sprawozdania Komisyi do badania historyi Sztuki
w Polsce”, t. VI, z. II i III, 1900, s. 87)
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Ryc. 3. Widok kościoła w Siewierzu od południowego wschodu po rekonstrukcji,
fot. B. Gajdzik (źródło: archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach)

Ryc. 4. Narożnik południowo-zachodni wnętrza kościoła w Siewierzu, stan w 2008 r.,
widoczne odciski półkolistej arkady oraz pilaster niezachowanej empory zachodniej,
fot. Irena Kontny
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Ryc. 5. Apsyda kościoła
w Siewierzu, stan w 1958 r.
z reliktami dekoracji malarskich
(źródło: archiwum Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach, nr inw.
4789)

Ryc. 6. Fragment apsydy kościoła
w Siewierzu, stan w 1958 r. z reliktami
dekoracji malarskiej z głową postaci
(źródło: archiwum Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach, nr inw. 4789)
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Ryc. 7. Rzut kościoła w Gieble, wyk. arch. Stanisław Łabuz

Ryc. 8. Fasada kościoła w Gieble, stan z 1904 r., rys. Marian Wawrzyniecki (źródło:
Sprawozdanie Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. VIII, z. 1 i 2, Kraków
1907, s. CCLX)
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Ryc. 9. Okno w wieży kościelnej w Gieble, stan
z 1904 r., rys. Marian Wawrzyniecki (źródło:
Sprawozdanie Komisyi do Badania Historyi Sztuki
w Polsce, t. VIII, z. 1 i 2, Kraków 1907, s. CCLXII)

Ryc. 10. Profil ściany z cokołem kościoła w Gieble,
stan z 1904 r., rys. Marian Wawrzyniecki (źródło:
Sprawozdanie Komisyi do Badania Historyi Sztuki
w Polsce, t. VIII, z. 1 i 2, Kraków 1907, s. CCLX)
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Ryc. 11. Fasada i elewacja
południowa kościoła w Gieble,
stan z 2005 r., fot. Irena Kontny

Ryc. 12. Elewacja północna wraz z zakrystią i korytarzem kościoła w Gieble, stan
z 2006 r., fot. Irena Kontny
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Ryc. 13. Rzut kościoła w Wojkowicach Kościelnych, wyk. E. Zwolanowski (źródło:
archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, nr inw.
408a)

Ryc. 14. Elewacja kościoła w Wojkowicach Kościelnych w trakcie prac remontowych
z widocznymi ciosami kamiennymi, stan z 2008 r., fot. Jacek Owczarek

350

IRENA KONTNY

Ryc. 15. Tympanon fundacyjny opactwa św. Wincentego na Ołbinie z wyobrażeniem
kościoła w Bytomiu (za A. Mączewska-Pilch)

STANISŁAW ROSIK

Przeoczone pogranicze?
Obszar wododziału górnej Wisły i Odry
w dobie tzw. Geografa bawarskiego
(uwagi w kontekście porównawczym
sporu o plemiona śląskie w XX/XXI w.)
Spojrzenie na obecne w nauce propozycje rozmieszczenia plemion znanych z tzw. Geografa bawarskiego, na ogół datowanego na połowę IX w.1,
uświadamia istnienie na obszarze wododziału górnej Odry i Wisły ziemi – jak
to określił w syntetycznym ujęciu Jerzy Rajman – niczyjej (Rajman 2000).
Z drugiej strony uczony jednak wskazał, iż na obszarach tych już w dobie
plemiennej funkcjonowały osady, czego dowodzą badania archeologiczne2.
Przy założeniu, że plemienne ekumeny były rozdzielone przez pustki osadnicze, zwłaszcza nieprzebyte gęstwiny leśne3, nasuwa się zatem pytanie, jak
zakwalifikować terytorialnie osady na tej „ziemi niczyjej”, która, jak widać,
tego rodzaju typową graniczną anekumeną nie była. Propozycja uznania, że
1 Descriptio

1956, z. 2, s. 2 n.; o datacji zapiski i jej redakcjach zob. m.in. Fritze 1982, s. 111–
126; Łowmiański 1951–52; Nalepa 2003, s. 9–63 (tamże szerokie odniesienie do literatury). Na
przekór dominującemu datowaniu ostatecznej redakcji zapiski w IX w. J. Nalepa (2003, s. 10) opowiada się za jej powstaniem dopiero w X w. – z racji specyficznego umiejscowienia Węgrów w tym
opisie (w sąsiedztwie Wiślan).
2 Rajman 2000, s. 25–39; zob. też Boroń, Foltyn 2011.
3 Często w tym wypadku przywoływany przykład stanowi tzw. Przesieka Śląska, aczkolwiek
wykorzystuje się go chyba nazbyt optymistycznie do badań nad czasami plemiennymi. Potwierdzenie źródłowe ma ona wszak dopiero z XIII w. (zob. Lib. Henr. 1991, I, 9), a w tej sytuacji trzeba liczyć
się z możliwością, „iż stanowi ona rodzaj projekcji na dobę plemienną rzeczywistości późniejszej,
mianowicie z czasów, gdy istnienie Przesieki wątpliwości już nie budzi” – por. Rosik 2012a, s. 39.
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np. ekspandowała na tę ziemię społeczność Wiślan, a w konsekwencji przypisanie im tamtejszych ośrodków, jest trudna do obrony, gdyż byłyby to peryferie zbyt odległe od centrów ich ekumeny4.
Terytoria plemienne traktuje się wszak jako zwarte jednostki wiązane z konkretnymi tzw. antroporegionami. W wypadku badań nad ziemiami śląskimi, do których jako kontekstu porównawczego sięga się w tych
refleksjach, można mówić o trwałości funkcjonowania tego rodzaju nisz
osadniczych właściwie od neolitu, a zostały one z wysokim prawdopodobieństwem związane ze znanymi ze źródeł pisanych organizmami plemiennymi, np. w wypadku Ślężan czy Dziadoszan (Kulczycka-Leciejewiczowa
1993, s. 19–39, 163–166; Rosik 2012a, s. 33 n.). Dlatego nawet zakładając,
że ośrodki ze wspomnianej „ziemi niczyjej” na (przyszłym) śląsko-małopolskim pograniczu były związane w rozmaity sposób – np. gospodarczo
– ze znanymi ze źródeł narracyjnych plemionami, zwłaszcza jeśli powstawały przy łączących je arteriach komunikacyjnych, to pytanie o ich status
w świetle najdawniejszych przekazów wciąż należy uznać za otwarte.
Kluczowe zagadnienie w tym wypadku stanowi ogólny model interpretacji świata plemiennego, a pod tym względem od końca ubiegłego stulecia szczególnie inspirujące okazują się studia śląskoznawcze. Właśnie
wtedy Sławomir Moździoch rozpętał burzliwą dyskusję5 nad położeniem
plemion „dolnośląskich”, kwestionując istnienie Bobrzan6, których od
4 Rajman 2000, s. 25–39 (tamże krytyka alternatywnych stanowisk). Warto zaznaczyć – w tym
miejscu dziękuję za dyskusję Recenzentowi i Redaktorowi niniejszego tomu – że w koncepcjach
niektórych badaczy zakłada się objęcie części wspomnianego terytorium wododziału Wisły i Odry
przez Golęszyców, jednakże wspomniane tu ośrodki na „ziemi niczyjej” nie są w literaturze zagadnienia zaliczane do (ewentualnych) golęszyckich. W tym kontekście warto też zasygnalizować
nasuwające się w odniesieniu do dotychczasowej dyskusji pytanie, na ile uzasadnione jest traktowanie tych osad na pograniczu jako rezultatu penetracji tych oddalonych od plemiennej ekumeny
ziem przez konkretne plemiona, zwłaszcza górnośląskie.
5 Zob. zwłaszcza Tyszkiewicz 2000, s. 231–233; zob. też Jaworski 2005, s. 305–307.
6 Moździoch 2000a, s. 25–71. Samo plemię „Obrzan” wynalazł jednak wcześniej Jerzy Nalepa,
który zaproponował, by tym mianem nazwać nieznane ze źródeł pisanych zgrupowanie osadnicze
na pograniczu śląsko-wielkopolskim w dolinie Obry (zob. Nalepa 1996, s. 67 n.). Warto w tym
momencie zaznaczyć, że Moździoch 2000b, s. 173–176; podobnie też Moździoch 2000a, s. 35–38,
na podstawie danych archeologicznych wskazał dwa warianty hipotezy „obrzańskiej”: pierwszy
zakłada utożsamienie Pobaran z „Obrzanami”, a drugi – na podstawie wyodrębnienia dwóch skupisk osadniczych nad Obrą – wskazuje na możliwość istnienia „Obrzan” oraz „Poboran” (Pobarane). Drugie rozwiązanie traktuje pseudoetnonim „Obrzanie” na równi z poświadczonym źródłowo
etnonimem Pobarane, co wydaje się metodologicznie wątpliwe. Stąd też godny uwagi wydaje się
postulat rezygnacji w ogóle z wprowadzania „Obrzan” do rzędu plemion i poprzestania na ewentualnym hipotetycznym pomyśle usytuowania „Pobaran” nad Obrą – czy to w jednym, czy w dwóch
skupiskach osadniczych (jedno może przecież pozostać bezimienne).
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pokoleń historycy i archeolodzy, identyfikując ze zbiorowością o nazwie
Pobarane w tzw. dokumencie praskim z 1086 r. (KDŚ 1951, nr 8, s. 25),
umiejscawiali nad rzeką Bóbr7 (w zapisie sprzed 1000 lat autorstwa Thietmara z Merseburga – zob. Thietmar VI, 26: Pober). Podstawą dla rewolucyjnej „antybobrzańskiej” tezy było stwierdzenie, że stan osadnictwa
nad Bobrem nie wystarcza do umiejscowienia tam plemienia (Moździoch
2000a, s. 37). I tak stabilność mapy plemion „śląskich” została naruszona,
a w konsekwencji mamy dziś dwa jej zasadnicze warianty.
Biorąc więc pod uwagę koncept „obrzański”, liczyć się należy z tym,
iż nadbobrzańskie ośrodki osadnicze przynależały do społeczności niemającej nazwy w źródłach narracyjnych – tak jak w wypadku wspomnianego osadnictwa z pogranicza śląsko-małopolskiego. Natomiast obrona
tradycyjnej lokalizacji Pobaran, jako Bobrzan, wiąże się z jednej strony
z uznaniem ich za tzw. małe plemię, względnie „segment” Dziadoszan, co
tłumaczyć by miało względną słabość ich osadnictwa nad Bobrem8. Z drugiej zaś strony w nowszej fali dyskusji dowartościowany został argument
archeologiczny, podnoszony przez Krzysztofa Jaworskiego, który uznał, że
ślady osadnictwa nad Bobrem stanowią jednak dostateczną przesłankę dla
orzeczenia o istnieniu tam plemienia (Jaworski 2001, s. 178–188; Jaworski
2005, s. 305–307). Tym samym Pobarane „wróciliby” nad Bóbr, choć na
podstawie po części innych przesłanek niż w tradycyjnej wersji. Tak czy
inaczej fundament całej koncepcji, czyli związek Bóbr–Bobrzanie, pozostał
niezmienny.
Zasygnalizowana tu sytuacja badawcza okazuje się inspirująca w refleksjach nad wspomnianym w tytule tych uwag „przeoczonym”, a przecież
nie wyludnionym, pograniczem. Podobnie bowiem brak również wzmianki
o „Pobaranach” w Geografie bawarskim. Powstaje w tym wypadku nie tylko pytanie, na jakiej zasadzie zostali oni „przeoczeni”, ale najpierw bardziej fundamentalne: czy w ogóle już w IX w. istnieli?9 Dokument praski,
7

Tak np. Lodowski 1980, s. 112–127 (z perspektywy archeologicznej); Tyszkiewicz 1996,
s. 51 n.; Korta 2003, s. 48–51.
8 Warto dodać, że w obliczu przekonania o istnieniu Bobrzan nad Bobrem uznawano, że ich
terytorium plemienne dało podstawę do wyznaczenia późniejszych jednostek administracji państwowej i kościelnej z centrum w Bolesławcu (tak np. S. Arnold czy L.A. Tyszkiewicz – sumaryczne przedstawienie tych poglądów w kontekście sporu o „Obrzan”, zob. Jaworski 2005, s. 302). Na
obecnym etapie dyskusji siła tej argumentacji zdecydowanie słabnie, nie tylko ze względu na koncept „obrzański”, ale też wyraźnie zauważalną dyskontynuację stosunków plemiennych w ramach
rzeczywistości kościelnej i państwowej ukształtowanej na ziemiach śląskich w XI i XII w. (Rosik
2012b, s. 141–143).
9 Rosik 2006, s. 31 n.; Rosik 2012a, s. 37 n.
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jako falsyfikat, potwierdza bowiem tę nazwę dopiero w przedostatniej
dekadzie XI w., a zatem może pojawić się wątpliwość co do jej plemiennej
metryki. Uwzględnienie jej pozwala uznać hipotezę, że dla okresu plemiennego brak w źródłach nazwy terytorium „bobrzańskiego” i tak znika
problem pominięcia tej nazwy w Geografie bawarskim (choć nie samego
osadnictwa, o czym poniżej).
Jednakże trzeba tu przypomnieć utrwalone od pokoleń w nauce stanowisko, zakładające, że Pobarane znaleźli się w tym dyplomie w omawianym zakresie na podstawie danych z oryginału z 973 r., a wówczas
hipoteza o plemiennym charakterze „Pobaran” zostaje wzmocniona10.
W ten sposób aktualne staje się pytanie o sposób oglądu społeczności
plemiennych, który uwarunkował treść Geografa bawarskiego, a ściśle:
na jakiej zasadzie znane dzięki archeologii osadnictwo pozostaje w nim
bezimienne, przy czym bezimienność ta ujawnia się w trzech wariantach
uwydatnionych w ramach dyskusji nad Bobrzanami: 1) brak nazwy w ogóle aż do ukształtowania się administracji państwowej i kościelnej w XII w.;
2) pojawienie się nazwy dopiero na etapie kształtowania się monarchii najpóźniej w XI w.; 3) „przeoczenie” już istniejącej społeczności i jej nazwy.
W świetle badań nad pograniczem śląsko-małopolskim najbliższą analogię stanowi pierwszy z wariantów, a trudno też wykluczyć trzeci11. Przyjęcie możliwości tych rozwiązań skłania natomiast – w świetle obecnej
dyskusji – do wniosku, iż w Geografie bawarskim pominięto grupy słabsze
politycznie i militarnie, a zatem mniej znaczące, także w perspektywie
kreślenia planów misyjnych12. Sprzyjałby wystąpieniu takiej „niedokładności” przedstawienia fakt oglądu „z zewnątrz”, bez wnikania w szczegóły
10 W wypadku ich lokalizacji nad Obrą przemilczenie w przekazie mogłoby wynikać nie tylko
z ich mniejszego znaczenia politycznego czy demograficznego, ale też z racji położenia na obszarze bardziej oddalonym od monarchii wschodniofrankijskiej i wielkomorawskiej, w odniesieniu do
którego dane w Geografie bawarskim są już mniej użyteczne dla poznania stosunków plemiennych,
choćby ze względu na występowanie uznawanych za fantastyczne liczb civitates przypisywanych
poszczególnym plemionom (literatura, zob. przyp. 1). Problem ten jednak wymaga dalszych badań
źródłoznawczych (zob. niżej, przyp. 18).
11 Przy założeniu, że był to stosunkowo niewielki organizm plemienny, a przy tym dotąd jeszcze niedostatecznie rozpoznany archeologicznie. Warto tu przypomnieć, że właśnie postęp badań
archeologicznych wzmacnia dziś także stanowisko „probobrzańskie” (zob. wyżej, s. 352 n.), a nie
tylko „obrzańskie”.
12 Pogląd, iż notatkę sporządzono dla celów wywiadowczych, polityczno-militarnych, jest dość
powszechny (zob. np. Łowmiański 1951–52, s. 11–13, 51 n.; Gąsiorowski 1972, s. 116 n.), a przy
tym nie musi kolidować z konceptem, iż przygotowano ją dla celów misyjnych czy handlowych,
zwłaszcza gdy uwzględni się możliwość, że jej kolejne redakcje mogły mieć różne cele (tak m.in.
Łowmiański 1951–52, s. 52–55; por. Nalepa 1964, s. 93.
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w skali lokalnej. To jednak nie koniec dyskusji, gdyż właśnie namysł nad
celami, którym miał służyć ów opis, skłania do podjęcia kolejnej zasadniczej kwestii. Milcząco bowiem w dotychczasowej debacie uczonych
przyjmuje się paradygmat zakładający, iż wyliczone w powstałej w Bawarii
zapisce civitates stanowią ośrodki (albo też okręgi plemienne) mieszczące
się w obrębie poszczególnych terytoriów plemiennych.
U podstaw tego rodzaju interpretacji legło więc przekonanie, że sposób
opisu barbaricum przez twórców bawarskiej Descriptio respektował realia
plemienne Słowiańszczyzny w zakresie terytorialnym w dzisiejszym rozumieniu, czyli że konkretny etnonim charakteryzuje obszar określonego
plemienia. Konsekwencją tego założenia jest więc uznanie, że w wyliczeniu tym pomija się – znane dzięki archeologii – ośrodki położone poza
obszarem wymienionych z imienia społeczności, a zatem sam ów opis
zyskuje w tym ujęciu charakter „wyspowy” w stosunku do szerszego kontekstu osadnictwa doby plemiennej. To jednak tylko jedna z możliwości
interpretacyjnych, a warto wskazać alternatywną, wychodząc ściślej od
litery przekazu.
Otóż biorąc pod uwagę to, iż optyka opisu zakłada przedstawienie konkretnych obszarów (regiones), ale ponadto w wypadku większości z nich
także ośrodków określanych jako civitas, teza o takiej wybiórczości opisu może wzbudzić wątpliwość, zwłaszcza gdy dodatkowo weźmie się pod
uwagę fakt, iż niektóre z tych „regionów” ewidentnie nie odpowiadają
zakresowi ekumeny plemiennej13. Istnieją więc przesłanki do tezy, iż
mechanizm przypisywania poszczególnych etnonimów do regiones opierał się na oglądzie, w którym pierwszorzędne znaczenie miała charakterystyka określonych ziem (a nie ludów). Nawet więc jeśli, co zrozumiałe,
identyfikowano te obszary z użyciem nazw etnicznych, to nie oznacza to,
13 Z jednej strony warto tu wskazać regio określoną jako Sittici (zob. Descriptio 1956 s. 2), która

nie tylko nie została scharakteryzowana w odniesieniu do liczby civitates, ale została ukazana jako
niezmierzona i obejmująca (liczne?) ludy oraz miasta najbardziej obwarowane („regio inmensa
populis et urbis munitissimis”); identyfikacja etniczna Sittici od dawna nastręcza problemy (zob.
np. Łowmiański 1958, s. 12 n.), a wziąć należy w tym wypadku pod uwagę nawet wielość ludów
„scytyjskich”. Z drugiej zaś strony warto wskazać na „Wilków” – Wieletów (zob. Descriptio 1956,
s. 2: Uilci), którym przypisano cztery regiones. Koresponduje to z późniejszym o dwa wieki – znanym z kroniki Adama z Bremy (Adam z Bremy 1917, II, 18 i schol. 17) – zasadniczym podziałem
ludów wieleckich (lucickich) na cztery główne plemiona, jednakże w wypadku Geografa bawarskiego jest to jedna społeczność charakteryzowana przez podanie najpierw liczby civitates, a następnie
„regionów”, a zatem w logice opisu nie ma konsekwencji w łączeniu jednego etnonimu z jednym
regionem (nota bene należy też liczyć się i w tym wypadku, że wzmianka o czterech regiones
stanowi – podobnie jak w przekazie Adama z Bremy – uproszczenie obrazu społeczności wieloplemiennej liczącej de facto więcej niż cztery główne ludy).
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że (zwłaszcza za każdym razem) ściśle uwzględniając stosunki plemienne
w wymiarze terytorialnym14.
Stąd też podawanie liczby civitates wiązać należy nie tyle z ludem, ile
z „regionem” nazwanym w odniesieniu do konkretnego ludu. Jeżeli zaś
– co wydaje się dopuszczalne w świetle przedstawionego powyżej rozumowania – odejdzie się od „wyspowego” modelu w interpretacji objętych
osadnictwem obszarów na północ od Dunaju, to liczyć się należy z możliwością, że wykraczającym poza plemienne ekumeny, choć noszącym
ich nazwy, regiones mogły zostać przyporządkowane ośrodki (civitates)
zamieszkiwane przez mniejsze plemiona czy nawet rozproszone na ziemiach – z perspektywy podziałów plemiennych – niczyich.
W bawarskim środowisku ziemie przyszłego Śląska należały do obszaru lepiej znanego, a przy tym – jak wspomniano – opis nastawiony był
na charakterystykę potencjału politycznego, militarnego, a być może
też przyszłej przestrzeni misyjnej, co dodatkowo powinno było skłaniać
autora odnośnego zapisu do większej dokładności danych. W tych okolicznościach należy zatem tym bardziej liczyć się z tym, że – wciąż jesteśmy na gruncie hipotezy – do stref przypisanych Ślężanom i Dziadoszanom zaliczono również civitates z mniejszych plemion czy pogranicza.
Takie potraktowanie tych ośrodków, zwłaszcza w oglądzie z zewnątrz,
mogło mieć podstawę także w ówczesnej dominacji obydwu wspomnianych plemion nad mniejszymi społecznościami w „dolnośląskim” pasie
Nadodrza.
Taki model interpretacji pozwala hipotetycznie wyjaśnić wystąpienie
w Geografie bawarskim jedynie dwóch plemion „dolnośląskich”, Ślężan
i Dziadoszan, bez wykluczania możliwości uwzględnienia osadnictwa
(nazewniczo pominiętego) np. w pasie Trzebnica–Milicz15, a być może
i obszaru obecnego Wrocławia16, czy – w obu rozważanych wyżej koncepcjach usytuowania „Pobaran” – nad Bobrem. W tym porównawczym kon14

Podobny sposób oglądu ziem śląskich w dobie przejścia »od plemienia do państwa« prezentował Thietmar z Merseburga na początku XI w. – szerzej w tej sprawie zob. Rosik 2012b,
s. 143–145.
15 Trebouane jako Trzebowianie w dawniejszej historiografii wiązani byli z Trzebnicą, później
przesunięto ich jednak w stronę Legnicy, by jednak ostatnio znów przywracać ich w okolicę wspomnianej miejscowości (zob. S. Moździoch 2000a i 2000b, jak przyp. 6).
16 W literaturze pogląd, iż Wrocław powstał na obszarze zamieszkiwanym niegdyś przez Ślężan,
jest dość popularny (zob. Kaczmarek 1997, s. 10 n.), jednakże ze względu na oddalenie tego terytorium od eponimicznej dla Ślężan góry Ślęży liczyć się należy z możliwością, że nie przynależało
ono do ich plemiennej ekumeny (zob. ostatnio np. Rosik 2012b, s. 144 n.), aczkolwiek znajdowało
się w strefie ich dominacji politycznej.

Przeoczone pogranicze?

357

tekście wskazać więc można mechanizm domniemanego „przeoczenia”
w źródłach dla plemiennej doby ośrodków z wododziału Odry i Wisły17.
Mimo wszystko jednak w kręgu hipotez wciąż pozostaje aktualny
„tradycyjny” pogląd, iż Geograf bawarski przedstawia obraz „wyspowy”,
ujmujący w kręgu ziem śląskich i ich wschodniego pogranicza tylko najważniejsze z plemion. Co istotne jednak, taki ogląd zyskał dowartościowaną w tych uwagach alternatywę – godną zresztą dalszych dociekań18
– a prowadzi do niej namysł źródłoznawczy, który uświadamia, że ogląd
barbaricum z zewnątrz skutkował uprzywilejowaniem w charakterystyce
tej strefy stosunków terytorialnych, a to z kolei stwarzało sytuację, w której etnonimy mogły odnosić się do szerszych obszarów niż zakres siedzib
noszących je pierwotnie plemion.

17 Trudno dociec, do którego z obszarów Wiślan czy Golęszyców należałoby je przypisać. Byłby

to zresztą kolejny, dość ryzykowny, stopień hipotezy, i chyba – by nie wszczynać niemożliwej do
rozstrzygnięcia dysputy – nie warto na niego się wspinać.
18 Są w przygotowaniu do tomu z materiałami po konferencji pt. „Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obcych” a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu
kultury europejskiej (VI–XII wiek)”, Wrocław, 20–21.11.2012.

MAREK CETWIŃSKI

Karol Miarka pisze prequel „Księgi
henrykowskiej”. Między apokryfem
a wychowaniem patriotycznym?
(Nieco o społecznej funkcji historii)
W 2008 roku uczczono w Zabrzu pamięć Karola Miarki Starszego –
odnowiono jego pomnik i wznowiono napisaną w 1869 roku powiastkę dla
ludu pod stosownym dla jarmarcznej odmiany „powieści gotyckiej”1 tytułem – „Żywcem zamurowana. Powieść górnośląska podług starej kroniki
i z opowiadania mojej babki osnuta” (Miarka 2008).
Interesujące, że na karcie tytułowej obecnego wydania opuszczono
ostatni człon podtytułu i została już sama tylko deklaracja, iż rzecz spisano według „starej kroniki”. Już na pierwszej stronie powieści czytelnik dowiaduje się, że tym czcigodnym przekazem jest podobno „kronika
klasztoru Henrykowskiego” (Miarka 2008, s. 11). Z niej to pochodzi, sugeruje autor, następujący opis stosunków na Śląsku „przed 800 laty”:
„Kraj był zasiany pojedynczymi zagrody; mało zaludniony, a cała okolica
Górnego Śląska była nader pusta i leśna; nikt o osiedlenie się w niej nie dbał,
a chociaż grunta ludziom za pół darmo ofiarowano, aby się tam tylko osiedlili,
pomimo to żaden kupiec na nie się nie znalazł. Tedy Bolesław II, król polski
(panujący od roku 1058 do 1079), któremu Śląsk, jako część Polski należał,
1 Wprowadzenie do problematyki literatury jarmarcznej zob. Dunin 1974. Książka kramarska
pojawia się w wyniku upowszechnienia umiejętności czytania, stając się istotną częścią kultury
popularnej, por. Burke, 2009, s. 283–299, (rozdział: Pożytki z umiejętności czytania i pisania); Kłoskowska 1983, s. 94–211 (rozdział: Ramy społeczne kultury masowej).
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starając się o zaludnienie kraju, począł rozdawać szlachcie i prostemu ludowi
dziedzictwa i folwarki; szlachcie przestrzenie pustych gruntów na własność,
a pospólstwu pod uprawę dzierżawną, ziemia nieuprawna zależała bowiem
w owych czasach od rozporządzenia królewskiego” (Miarka 2008, s. 11).
W „Księdze henrykowskiej” istotnie znajduje się fragment niemal bliźniaczo podobny do cytowanej wyżej prozy Karola Miarki. Opowiada bowiem
„Księga”, „że za dni dawnych, gdy panowie książęta tej śląskiej prowincji,
w różnych miejscach rozdawali szlachcie i włodykom dziedzictwa i włości,
był pewien Czech, imieniem Boguchwał. Służył on księciu Bolesławowi staremu”. Opat Piotr, autor „Księgi henrykowskiej”, dodaje też, „że w owym
czasie ziemia była tu w okolicy lesista i zupełnie pozbawiona osadników”
(Lib. henr. s. 49, łaciński oryginał s. 147). Bezpośrednio po tych uwagach
przedstawił kronikarz ów słynny dialog Boguchwała z żoną, w trakcie którego pada pierwsze zapisane polskie zdanie (Matuszewski 1981).
Wątpliwości być nie może – źródłem inspiracji Karola Miarki jest właśnie ten fragment „Księgi henrykowskiej”, który zawiera najstarszy znany
zabytek mowy śląskiej. Gorliwy obrońca ojczystego języka – wystarczy
przypomnieć jego „Głos wołającego na puszczy Górnoślązkiej” (Miarka
1984) – nie mógł zdania tego nie zauważyć. W bezpośrednim też jego
sąsiedztwie znalazł powieściopisarz zwięzły, ale wymowny opis średniowiecznego osadnictwa śląskiego oraz starań piastowskich książąt o zagospodarowanie leśnych pustkowi. Dowód to także, iż Karol Miarka starannie zapoznał się z treścią opublikowanego w 1854 roku a odkrytego
przez Gustawa Adolfa Haralda Stenzla zabytku (Stenzel 1854). Wprawdzie opat Piotr pisze o Bolesławie Wysokim, który to książę „fundavit
claustrum Lubense” (Lib. henr. s. 147), zaś Miarka utożsamia śląskiego
władcę z Bolesławem Szczodrym, domniemanym założycielem klasztoru w Lubiniu (Cetwiński 2001, s. 102–113). Druga różnica między prozą
Miarki a henrykowską kroniczką to ta, że opat cysterski pisał o Dolnym
– według dzisiejszej terminologii – Śląsku, zaś powieściopisarz przeniósł
akcję na Górny Śląsk. Różnica to zresztą niewielka, bowiem henrykowski
klasztor istotnie dysponował posiadłością względnie nieodległą od Zabrza
– mianowicie wsią Milowice, dziś dzielnicą Sosnowca2. Pierwotnie była to
posiadłość notariusza Mikołaja, rzeczywistego fundatora henrykowskiego
klasztoru. To w tej wsi osiedli też w 1259 roku z łaski henrykowskich
cystersów potomkowie Boguchwała Brukały. A właśnie opis stosunków
2 Karczewski

1997, s. 89–99; Wójcik 2001, s. 155–167, gdzie o dalszych losach wsi Milowice.
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osadniczych zawarty w „Księdze henrykowskiej” – i powtórzony przez
Miarkę – stanowił wstęp do przedstawienia losów tej rodziny. Przeniesienie przez powieściopisarza dolnośląskich realiów na Śląsk Górny nie
wydaje się zatem czymś nieuprawnionym.
Z „Księgi henrykowskiej” czerpał więc Karol Miarka pewność, że to
polscy autochtoni, na długo przed pojawieniem się kolonistów niemieckich, karczowali tutejszą puszczę, zamieniając lesiste okolice w krainę
rolniczą. Z kroniki cysterskiej przejął też Miarka opis zwyczajów towarzyszących zakładaniu nowych osad, wplatając je zgrabnie w narracyjną
fikcję swej powieści. „Powstało zaś Zabrze – pisze – tym sposobem, że
dworzanin Mieczysław Zabrzeski wybawił króla Bolesława podczas polowania w obszernych lasach gliwickich z pazurów okrutnego niedźwiedzia, za co król z wdzięczności darował wybawicielowi swemu tak wielki
obszar ziemi, jaki by w jednym dniu zdołał na koniu objechać. Zabrzeski
dosiadł rumaka i objechał wielką przestrzeń, na której dziś znajdują się
wioski: Zabrze, Biskupice, Mikulczyce, Czekanów, Szałsza, Przyszowice,
Makoszowy, Bielszowice, Halemba, Wirek, Poremba i Zabrze. Na wzgórzu wybudował sobie warowny zamek, tamże osiadł i założył małą osadę,
którą podług imienia pana nazwano »Zabrzem«” (Miarka 2008, s. 11 n.).
Bez trudu także w „Księdze henrykowskiej” wskazać można fragmenty
potwierdzające zarówno zwyczaj objeżdżania konno granic powstającej
posiadłości, jak i nadawania nazw topograficznych od imion ich właścicieli
lub założycieli. Miasto Zabrze, które „obecnie”, tj. w 1869 roku, liczy –
pisze Miarka – „przeszło 20 tysięcy mieszkańców, a kopalnie i huty tam
się znajdujące słyną na cały Śląsk”, wzięło swój początek, przekonuje
powieściopisarz, z małej osady, którą zamieszkiwało „ledwie 200 dusz,
z których większa część do dworskiej służby pana Mieczysława Zabrzeskiego należała” (Miarka 2008, s. 11).
Eksponując polskie początki śląskiego osadnictwa przeciwstawił się
Karol Miarka poglądom historyków niemieckich głoszących, że to dopiero
niemieccy koloniści dokonali przełomu w zagospodarowaniu Śląska. Polemizuje też powieściopisarz z inną teorią panującą w historiografii niemieckiej – tą o wyjątkowym na tle średniowiecznej Europy ucisku polskich
chłopów, których dopiero prawo niemieckie zwolniło z osobistego poddaństwa3. To ostatnie określane jest terminem „Leibeigenschaft”, a Karol
Miarka po lirycznym opisie patriarchalnej sielanki, jaka miała rzekomo
3

Stenzel, Tschoppe 1832, s. 93, 99. To pogląd wprowadzony przez Stenzla, zob. szerzej:
Cetwiński 2008, s. 53–63.
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panować w stosunkach między polskimi panami a ich poddanymi, stwierdza kategorycznie: „Skoro Polacy zaszli w stosunki z sąsiadami niemieckimi, gdzie wielka przepaść dzieliła rycerza od poddanego, ponieważ poddany z życiem i majątkiem do szlachcica [należał], wtenczas wkradły się
do Polski zgubne obyczaje niemieckie, a szlachta zaczynała dwory swoje
urządzać według wzoru niemieckiego. W Polsce nie znano dawniej niewolnictwa i do dziś dnia język polski nie ma wyrazu na przetłumaczenie
niemieckiego słowa »Leibeigenschaft«” (Miarka 2008, s. 15). Przeto „Pan
Zabrzeski – bohater powieści – obchodził się z poddanymi – zapewnia
Miarka – jak z własnymi dziatkami, a poddani kochali go jak najlepszego
ojca” (Miarka 2008, s. 14). To Niemcy przynieśli zatem polskim chłopom
osobiste poddaństwo – głosi Karol Miarka. Proste to odwrócenie stwierdzeń Gustawa Adolfa Haralda Stenzla i jego naśladowców.
Zanim pojawili się na Śląsku Niemcy – poucza czytelników Karol Miarka
– „był nie tylko w Zabrzu, lecz na wszystkich dworach szlacheckich piękny
zwyczaj, że na modlitwy poranne i wieczorne cała służba w komnacie pańskiej się zgromadzała, tam przed krzyżem i małym ołtarzykiem klęczał na
przedzie dziedzic, obok niego żona i dziatki jego, a z ich przykładem wszyscy
słudzy zamku; dziedzic modlił się głośno, odmawiał litanię, a za nim wszyscy wtórowali. Po skończonej modlitwie przystępowali jeden po drugim do
pana, padając do kolan, a dziedzic włożywszy rękę na głowę każdego z osobna
udzielał im błogosławieństwo ojcowskie. Podczas długich wieczorów zimowych bawiła cała służba w izbie pańskiej; szlachcianka, córki jej i dziewki
siedziały za kądzielą, słudzy naprawiali broń i zbroję gospodarczą, a dziedzic opowiadał im Żywoty Świętych lub historie o ojczyźnie i o chwalebnych
czynach znakomitych bohaterów, to jest walecznych i szlachetnych mężów.
Często zanuciła pani piosenkę nabożną, a sala dziedzica napełniła się pobożnym śpiewem, do którego przygrywał pan na kobzie (którą później nazywano dudami). Każda szlachcianka już od młodości uczyła się poznawania
ziół lekarskich i gotowania różnych lekarstw; w każdym dworze była apteka
a dziedziczka lekarką wszystkich poddanych. Któż nie pojmuje, że wtedy
panowały – wzdycha Miarka kończąc opis tej sielanki – czasy patriarchalne,
a że poddanych i panujących wiązała szczera miłość?”4.
4 Miarka 2008, s. 14 n. Także Izabela Czartoryska w „Pielgrzymie w Dobromilu” stosunki
między dziedzicem a poddanymi przedstawiała jako sielankę, zob. Dunin 1974, s. 7. Przykłady to
wymownie ilustrujące wpływ kultury dominujących społecznie klas na kulturę popularną, czyli,
używając terminologii badaczy pozostających pod wpływem marksizmu, są to przykłady „kultury
narzuconej warstwom ludowym”, por. Ginzburg 1989, s. 9.
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Podobnie jak kilka lat wcześniej w „Głosie wołającego na puszczy”, tak
i tu przekonuje Karol Miarka, że „przodkowie nasi byli nie tylko walecznymi bohaterami, byli też narodem pobożnym” (Miarka 1984, s. 56).
Waleczni, pobożni i prostoduszni padali, jak Mieczysław Zabrzeski, ofiarami swych podstępnych niemieckich żon. Były to, jak powieściowa Zygfryda, „kobiety dumne i chciwe panowania” (Miarka 2008, s. 14). Widząc
w cechach tych przywary, daje Miarka świadectwo swoim dalekim od
feminizmu poglądom. Nie jest też zapewne przypadkiem imię małżonki
pana Zabrzeskiego odsyłające do postaci bohatera znanej na Śląsku jarmarcznej przeróbki „Pieśni o Nibelungach”5. Tym męskim w istocie imieniem wzmacnia Miarka całkowicie obcą stereotypowi uległej kobiecości
charakterystykę Zygfrydy.
Zygfryda – ciągnie Miarka – „gardziła obyczajami polskimi i podług zwyczaju niemieckiego uważała swoich poddanych za niewolników” (Miarka 2008,
s. 14). Bliskie to charakterystyce królowej Ryksy, o której pisał Jan Długosz
jako o kobiecie „wprawdzie męskiego umysłu”, lecz gardzącej „wszystkim
co polskie” (Długosz 1962, s. 391). W wydanych w Mikołowie przez Wydawnictwo Dzieł Ludowych K. Miarki (młodszego) „Dziejach narodu polskiego”
o Ryksie czytamy, że „nie lubiąc Polaków, otaczała się tylko swymi rodakami”
oraz „rozsiewała intrygi i niezgodę”, przez co „w kraju zapanował nieład
i rozprężenie”6. W tym popularnym, pisanym „dla ludu”, zarysie polskich
dziejów jest inna jeszcze złowroga postać kobieca – żona Popiela II. „Młodzieniec ten – pisze anonimowy autor – był gnuśny i rozpustny, a pojąwszy za
żonę Niemkę, która chciała panować nad całym krajem, za jej namową sprosił
stryjów na ucztę i wytruł wszystkich” (Dzieje b.r.w., s. 7). To skrót opowiadania Jana Długosza, który dodał jeszcze do opisu niemieckiej księżniczki
szlachetne pochodzenie oraz wyjątkową piękność kształtów (Długosz 1962,
s. 213). Zgodnie z polską tradycją kronikarską Niemki uosabiają – przypisaną
przez Długosza żonie Popiela II – typową dla kobiet skłonność „do wszelkiego występku, a zwłaszcza do pychy i chciwości” (Długosz 1962, s. 213).
To samo można powiedzieć o powieściowej Zygfrydzie, która wzorem Ryksy
z opowieści Długosza odznacza się także „męskim umysłem”. Negatywna
bohaterka powieści Karola Miarki wywodzi się – jak widać – wprost z kart
średniowiecznych kronik polskich.
5 Zob. Ługowska, Żabski 1992, s. 7–40. Ibidem, s. 299 wiadomość o polskim przekładzie wydanym w Cieszynie około 1890 dopiero, ale wersja niemiecka znana już w 1726 roku.
6 Dzieje b.r.w., s. 40. O dziejach wizerunku Rychezy w historiografii polskiej szerzej zob.
Delimata 2000, s. 123–128.
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Niemka jako wcielenie wszelkiego zła w sposób naturalny złączyła się
nadto pod piórem Miarki z baśniowym stereotypem złej macochy. Prześladuje zatem Zygfryda swoją pasierbicę, Marynię sposobem często spotykanym w baśniach polskich, przy czym wątki owe zostają lekko zmodyfikowane7. Wysyła więc dziewczynę do lasu, a kiedy i to nie skutkuje,
zamurowuje ją żywcem8. Niecne usiłowania spełzły jednak na niczym
dzięki wiernej słudze. Nie omieszkał też Miarka wykorzystać innego
jeszcze baśniowego wątku, tym razem przedstawiając losy Mieczysława
Zabrzeskiego. Po domniemanej śmierci córki wyprawił bowiem autor
swego bohatera do Ziemi Świętej z pierwszą wyprawą krzyżową. Zabrzeski dokonał wielu bohaterskich czynów, lecz popadł ostatecznie w niewolę. Po jakimś czasie odzyskał jednak wolność i dotarł do Zabrza w chwili,
kiedy Zygfryda, niewierna żona, szykowała się do ślubu z Szynderem,
niemieckim wspólnikiem swych zbrodni. Baśniowy wątek męża wracającego z niewoli na wesele swej żony wzbogacił Miarka sceną zaczerpniętą na odmianę z polskich kronik. Przetwarza on bowiem opowieść
Kadłubka o podstępie biskupa Gedki, który pod pozorem rozstrzygnięcia
pewnej sprawy sądowej zmusza Mieszka Starego do potępienia własnego postępowania9. Mieczysław Zabrzeski opowiada zebranym gościom
weselnym historię, która zdarzyła się rzekomo w Jerozolimie. Przed sąd
księcia Gotfryda – opowiada – przyprowadzono „niewiastę, która szkaradnej dopuściła się zbrodni. Podczas kiedy mąż jej w obcych krajach długą
i uciążliwą podróż odbywał, żona jego z nienawiści ku córce, pochodzącej
z pierwszego małżeństwa jej męża, zamordowała pasierbicę, zamknąwszy ją w okropnym więzieniu, gdzie ją głód, pragnienie i zimne powietrze
zamorzyło” (Miarka 2008, s. 65 n.). Zygfryda, zapytana, jaki wyrok uznałaby za sprawiedliwy, musi przyznać, że wyrodna macocha zasługuje na
śmierć przez rozszarpanie końmi. I tu znów splata Karol Miarka tradycje
kronikarskie z motywami baśniowymi. Stała się to widać praktyka przekazywania ludziom prostym wiedzy o dziejach ojczystych.
Mikołowskie „Wydawnictwo Dzieł Ludowych” z wątku złej macochy
nie zrezygnowało bowiem także w popularnym wykładzie dziejów ojczystych, gdzie mowa o Ryksie, że intrygowała przeciw swemu zrodzonemu
7 Krzyżanowski 1962, zwłaszcza wątki oznaczone T 403 (macocha wysyła pasierbicę do lasu),
T 480 A.
8 Krzyżanowski 1962, T 725, T 930, gdzie jednak ofiarą chłopiec, a nie dziewczynka.
9 Kadłubek 1996, s. 183–184 (ks. IV, r. 2). Kadłubek inspirował się natomiast biblijną Drugą
Księgą Samuela (r. 12, 1–14).
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ze Słowianki pasierbowi imieniem Bolesław, „a najnowsi badacze dziejów
naszych – informują „Dzieje” – dociekli”, iż ów Bolesław nie tylko „istotnie panował”, ale też „umarł śmiercią nienaturalną” (Dzieje b.r.w., s. 40) –
za sprawą macochy zapewne. Pretendujące do historycznej wiarygodności
„Dzieje narodu polskiego” nie rezygnują, jak widać, z wątków baśniowych.
Pełno ich tu także w rozdziale wstępnym przedstawiającym czyny legendarnych, panujących przed Mieszkiem I lechickich monarchów. Rozdział
ten nosi tytuł „Dzieje niepewne”, dlatego tak nazwane – wyjaśnia autor
– „że prawda pomieszana tu jest z różnemi dodatkami; wypadki, które się
istotnie zdarzyły, ze zmyślonemi” (Dzieje, b.r.w., s. 8).
Nie brak wątków bajecznych i w dalszych partiach wspomnianych
„Dziejów”. I tak wiarygodny już podobno opis panowania Mieszka I rozpoczyna opowieść o ślepocie, na jaką książę cierpiał od urodzenia i cudownym odzyskaniu wzroku, jako zapowiedzi, „iż pod panowaniem jego cały
naród przejrzy i z błędów pogańskich się nawróci” (Dzieje, b.r.w., s. 11).
Z całą powagą mowa o tym, jak „Bóg cud uczynił, gdyż ciało św. Wojciecha
okazało się lekkie jak piórko, i poganie niewiele srebra dostali, nieomal
darmo musieli święte zwłoki oddać” (Dzieje, b.r.w., s. 34). Nie dziwi też,
że i panowanie Bolesława Szczodrego uzupełniają „Dzieje” obszernym
streszczeniem „Żywota św. Stanisława” (Dzieje, b.r.w., s. 52–56). Historia
i baśń w mikołowskich wydawnictwach ustawicznie się przenikają, a mało
kształcony czytelnik – a dla takiego dzieła owe tworzono – odróżnić ich
nie był w stanie10.
Karol Miarka akcję swojej powieści umieścił w czasach Bolesława
Szczodrego i Władysława Hermana. Wszystkie znane nam źródła milczą
o Górnym Śląsku w tej epoce. Pustkę informacyjną wypełnia jedynie omawiana powieść. Stanowi ona zatem swego rodzaju „tradycję wynalezioną”, zbudowaną od podstaw historię założenia Zabrza i okolicznych wsi11.
Podtytuł „Żywcem zamurowanej” sugeruje jednak wykorzystanie jakiejś
„starej kroniki” utożsamionej z autentyczną „Księgą henrykowską” oraz
tradycji przechowanej w rodzinie autora. Postępowanie to bliskie jest już
technikom sporządzania apokryfów. Powieść Karola Miarki ma zastąpić
autentyczny przekaz o początkach zasiedlenia Górnego Śląska i – w zamyśle autora – przekaz taki zastępuje.
10 I dziś mają z tym kłopot sprzedawcy w księgarniach, wstawiający „Egipcjanina Sinuhe” na
regał z tytułem „Historia”.
11 Hobsbawm, Ranger 2008, gdzie szeroko o dorabianiu historycznej metryki nowożytnym
nacjonalizmom.
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Warto zatem zastanowić się, jakie były zamierzone cele opowieści
o dziejach rodziny Mieczysława Zabrzeskiego. Pierwszym i najważniejszym było przekonanie czytelników o autochtonizmie mówiących po polsku Górnoślązaków. Przekonanie grupy społecznej o posiadanym prawie
do zajmowania określonego terytorium to jedna z podstawowych funkcji
społecznych historii12. Powieść Miarki nie tylko ma wykazać, że to Polacy byli pierwszymi mieszkańcami Górnego Śląska. Dowodzi też moralnej
wyższości autochtonów nad niemieckimi przybyszami. Wyższości wynikającej z katolickiej ortodoksji. To Niemcy – tłumaczy Miarka – przynieśli
na Śląsk poddaństwo osobiste chłopów. Niemcy są według autora nie tylko
wrogami wolności, odnoszą się też wrogo do katolickich wartości stanowiących podstawę polskiej tożsamości. Pogląd taki nie dziwi, zważywszy
iż był głoszony w przededniu Kulturkampfu na łamach pisma o wymownym przecież tytule – „Katolik”. Katolicyzm prezentowany w powieści
Karola Miarki silnie łączy się z patriotyzmem ocierającym się o ksenofobię13. Łączy się też z patriarchalną wizją zarówno stosunków społecznych,
jak i rodzinnych. Wizją – dodajmy – niechętną kobiecej aktywności.
Jest „Żywcem zamurowana” swoistym manifestem głoszącym potrzebę
określonego ładu społecznego. To właśnie katolickie wartości – zagrożone przez modernizacyjną politykę władz niemieckich – stanowią istotną
treść tej powieści. Wykład owych wartości podany został w formie łudząco
podobnej do historiograficznej narracji. I nic w tym zaskakującego, skoro
tym, co stanowi istotną treść historii, jest legenda uzasadniająca posiadane
lub pożądane przywileje (Cetwiński 2008, s. 102). Sprawą w zasadzie obojętną jest – stwierdza Stefan Czarnowski – to, „czy treść tych wszystkich
»historii« odpowiada tzw. prawdzie historycznej, czy nie. Mogą składać się
na nią same wymysły i brednie; ważne jest jedynie, że przedstawia fakty
minione w ich kolejnym następstwie” (Cetwiński 2008, s. 100). Taka właśnie jest też zawartość powieści Karola Miarki, co przypomina tę prawdę,
że świadomość historyczną kształtuje także beletrystyczna fikcja i to, być
12 Czarnowski 1956, s. 102: „To, co stanowi istotną treść historii, jest legendą – niczym więcej,
legendą, uprawniającą do takich czy innych przywilejów. – A forma historii wzorowana jest na
micie. –Wynik uszeregowania w czasie wątków obrzędowych (ofiarniczych i potlatchowych) oto
historia. Opowieści o migracjach: uprawnienia grupy do zajmowania tego czy innego miejsca. Krzyżowanie się każdorazowych zdarzeń doświadczenia teraźniejszego z przekazaną, normującą ich
postać formą wątkową”. Uwagi te z powodzeniem odnieść można w całości do utworu K. Miarki.
13 Tak samo było w latach po II wojnie światowej w wydawnictwach popularyzujących dzieje
tzw. wówczas Ziem Odzyskanych. Por. Cetwiński 2008, s. 122–195 (zwłaszcza tabela opozycji
bazowych polskiej mediewistyki śląskiej na s. 195).
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może, w stopniu poważniejszym niż uczone rozprawy14. Zwłaszcza wtedy,
kiedy podstawa źródłowa jest – podobnie jak dla Górnego Śląska w czasach Bolesława Szczodrego – skąpa lub też nie istnieje, to i zawodowym
historykom zdarza się niekiedy literacką fikcją zastępować rzetelne badania historyczne15. Historia historiografii powinna o tym pamiętać. A czytelnicy rozpraw historycznych winni mieć tego świadomość.

14 Można

jednak wykorzystywać popularność literackich, fikcyjnych postaci do przedstawienia
rzetelnej wiedzy historycznej, jak uczynił to np. Northcote Parkinson 1979, gdzie pod pozorem
„prawdziwej” wersji losów bohatera powieściowego cyklu C.S. Forestera przedstawiono mechanizmy rządzące awansami oficerów Royal Navy w epoce napoleońskiej.
15 Znakomitym wprost przykładem takiej działalności jest wstawienie fragmentów „Etiopiki”
Heliodora – antycznej powieści awanturniczej – do zbioru źródeł ilustrujących historię Afryki
(Berzina, Kubbel 1979, s. 151–155) firmowanego przez Uniwersytet im. Lumumby.

Zakończenie

Zaprezentowany w książce obraz wczesnośredniowiecznego ośrodka
produkcji srebra i ołowiu na pograniczu dwu późniejszych regionów Polski – Śląska i Małopolski – to efekt badań ostatnich 15 lat. Właściwie
dopiero od 2002 roku pojawiło się przekonanie, że ziemia zaczyna odsłaniać fascynującą kartę z dziejów. Krótkie wzmianki o górnictwie srebra
ze źródeł pisanych zostały rozszerzone o bogaty materiał archeologiczny.
W rozważaniach nad podstawami ekonomicznymi państwa piastowskiego
uwzględniać teraz należy dochody przynoszone przez położone między
Bytomiem, Siewierzem a Sławkowem kopalnie i huty srebra i ołowiu. Nie
jesteśmy oczywiście w stanie oszacować, jak wielki był to dochód. Na
pewno posiadanie własnych kopalni srebra ułatwiło produkcję menniczą,
pozwalając na tańsze niż przy importowanym surowcu wybijanie monet.
W handlu ówczesnym istotne znaczenie miały odważniki ołowiane – produkowane były na pewno z ołowiu pochodzącego z omawianego obszaru.
Jeśli jednak uruchomimy wyobraźnię i zobaczymy budowane przez książąt
i możnowładców kościoły, to w wielu z nich znajdziemy ślady ołowianej
blachy, którą pokrywano dachy, czy ołowianych opraw okiennych. Jak bardzo musiała ułatwić poczynania fundatorów i twórców owej architektury
możliwość sięgnięcia po produkt miejscowy, nie ma sensu wyjaśniać.
W rysującym się obrazie wczesnośredniowiecznego ośrodka pozyskiwania
srebra i ołowiu wiele jest niewiadomych. Nie jesteśmy w stanie określić,
czy znajdowane pomiędzy Bytomiem, Siewierzem a Sławkowem osady produkcyjne funkcjonują równolegle, czy też są efektem migracji jednej czy
kilku grup górników i hutników, przemieszczających się od złoża do zło-
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ża. Brakuje nam dobrych datowań. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd
pochodzili owi argenti fossores. Byli na pewno, sądząc z obfitości ozdób na
cmentarzysku w Strzemieszycach, społecznością bogatą. Jak jednak na ich
zdrowiu odbijały się trudy pracy przy wytopie srebra i ołowiu? Nie mamy
badań, które pozwoliłby określić stopień zatrucia ołowiem, a takie zatrucia
zapewne miały miejsce. Znalezione na stanowisku w Łośniu pochówki krów
wskazują na pogrzebanie osobników chorych, z pewnymi defektami. Może
należałoby przeprowadzić analizy specjalistyczne kości. W trakcie dotychczasowych badań nie podjęto także analiz zatrucia ołowiem gleby wokół piecowisk. Zaprezentowane w tym tomie wyniki analiz torfowisk wskazują na
odkładanie się ołowiu na terenach zbierających wody z omawianego obszaru.
Jak zatem musiało wyglądać zanieczyszczenie na osadach produkcyjnych?
Odpowiedź na to pytanie wymaga specjalistycznych analiz.
Niewiele mamy wciąż informacji o chronologii funkcjonowania ośrodka
pozyskiwania kruszcu. Dość bezpiecznie większość archeologów określa ją na 2. połowę XI i XII stulecie. Czy nie mieliśmy jednak do czynienia z działaniami wcześniejszymi? Istnieją przesłanki, pozwalające
na wysunięcie takiego przypuszczenia. Rzecz wymaga jednak dalszych
badań, podobnie jak zasięg funkcjonowania ośrodka kruszconośnego.
Nie posiadamy też żadnych podstaw do łączenia funkcjonującego jeszcze
w XII wieku ośrodka hutniczego z pochodzącymi już z następnego stulecia
dowodami na pozyskiwanie srebra i ołowiu w rejonie Olkusza. Czy była to
kontynuacja wcześniejszych tradycji, czy też niezależne, nowe, a rozwijające się na tym samym terenie, zjawisko? Produkcyjne osady w Łośniu
i Zagórzu zostały opuszczone. W przypadku Łośnia stało się to w wyniku
jakiegoś zbrojnego napadu. Ale czy jest dziełem przypadku, że w obu tych
miejscowościach, niemal dokładnie na dawnych piecowiskach, powstały
w XIV–XV wieku siedziby rycerskie (w Łośniu – dwór, w Zagórzu – gródek)? W pobliżu opuszczonej przez mieszkańców osady w Przeczycach
rozwinęła się osada w Targoszycach, też później opuszczona, o której istnieniu świadczył przez wieki jedynie stojący pośród pól kościół.
Podsumowując całość zgromadzonych w powyższym tomie tekstów,
uznać należy, że pierwszy, rozpoznawczy etap badań został zakończony.
Ustaliliśmy, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia, określiliśmy główne
postulaty badawcze. Jaką wiedzę na temat przeszłości przyniesie przyszłość – czas pokaże.
Piotr Boroń
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Argenti fossores et alii.
The economic importance of the eastern
parts of the Upper Silesia and western
parts of Lesser Poland in the late phase
of the Early Middle Ages
(10th-12th century)
Summary

What was the origin of the silver used to produce coins ordered by the
Piasts in the early Middle Ages? Until recently the answer to this question
was clear: the silver was either purchased or taken as war spoils. Although
a possibility of native origin of some silver was considered, it was never
thought to be significant. Because of the lack of archaeological evidence, the
only record was the Bull of Gniezno (1136), where a mention about silver
miners from a mysterious town called Zversov near Bytom occurs.
The last several years brought us an entirely different image of the
history and culture of the eastern part of the today‘s Silesian voivodeship
in the early Middle Ages. It occurs that as early as in the 11th and 12th
century this territory was an area of mining and steel industry oriented
towards extracting silver and lead from the local ores. Along with these
activities settlement and trade were developing. Also, when it comes to
production, a significant role of these territories can be observed. Probably this was the place where glazed ceramics was widely used for the
first time, while in other parts of Poland this technique was used only
several decades later.
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The deposits of lead and silver which are the subject of this investigation can be found in the eastern part of the Silesian Upland, on its border
with the Polish Jura. At present most of the deposits in these areas have
been already exploited, however, there is still a number of places which
are left intact. Ore deposits on the territories of Silesia and Krakow are
characterized by their rather irregular presence in the dolomite rock. This
causes the constant need of searching for ore and the discontinuity of
exploitation. A considerable difficulty was the varying content of metal in
the local deposits.
Jacek Pietrzak‘s research conducted on the settlement site in Strzemieszyce Wielkie can be considered one of the first factors to contribute
to the image of an early medieval metallurgic centre. The ceramic objects
found by him were identical to the ones discovered at the nearby cemetery. Pietrzak proposed a thesis that there is a connection of this settlement with silver and lead metallurgy, based on the large number of metal
objects found at the cemetery as well as the analysis of the archaeological
layers. Further exploration of this site by Aleksandra Rogaczewska confirmed his assumption. During the research, a production site was discovered, with remains of a shaft furnace, various types of open furnaces
used to melt lead and also other objects connected with ore roasting.
Several nails found in one of the hearths can be interpreted as an element
of a bellows, based on their size and structure. The research conducted
in Strzemieszyce Wielkie revealed several furnaces used to melt lead,
including the remains of a shaft furnace. What is interesting, the ashes
contained traces of desilvered lead, which contained about 0,01% of silver.
It is possible, then, that the process of desilvering was conducted immediately after the melting, in the same furnace, or that the melting process
was designed specifically to obtain silver, lead being merely a production
waste (see texts of Jacek Pierzak and Aleksandra Rogaczewska).
A real Eldorado (or should we say: Silverado) for the researchers of the
early silver and lead metallurgy was the production-oriented settlement
in Dąbrowa Górnicza-Łosień, explored by Dariusz Rozmus since 1999.
There were numerous furnaces and other metallurgy-related objects discovered there. One of the most spectacular discoveries was the furnace
size 3 x 5 metres. The furnace was not emptied after the melting, probably the workers had to leave the settlement urgently. About 200kg of
iron and lead slag were removed from the fill inside the furnace, which
allowed the researchers to recognize some production processes. We also
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know there was a roofing raised above the place where the furnaces were.
Traces of tall pillars were found, measuring about 30cm in diameter, some
of which were circled with stones. Most of the pillars line up in two rows,
forming a hall which measured about 150-200 square metres. The roofing
seems reasonable if we consider rain falling on a working furnace, which
temperature reaches 1000 degrees centigrade. Protection against furnace
cracking was essential for successful melting process. The remnants of
a similar hall were discovered on a different metallurgy-related site, in
Sosnowiec-Zagórze (see texts of Dariusz Rozmus, Katarzyna LiwochSobota and Dawid Sych).
Since the discoveries in Strzemieszyce Wielkie and Łosień the amount
of settlements oriented towards mining and silver and lead metallurgy
has started to increase. During the research conducted before the start of
the construction of an express way to Pyrzowice Airport in 2004 an early
medieval settlement was discovered in Przeczyce. In 2009 a research
was started on the site in Sosnowiec-Zagórze, which has since then been
known mainly for its gord. In a direct neighbourhood of this gord a production settlement was discovered which dates back to the early Middle Ages. Until now the remains of 8 furnaces and hearths have been
found which are connected with the metallurgic production. Numerous
fragments of nozzles were discovered inside and near the furnaces. Over
the furnaces, there was a roofing, based on pillars 40-50cm in diameter,
similar to the hall discovered in Łosień (see text of Anna Nierychlewska
and Jerzy Sikora).
In 2010, also during a road construction, a settlement was found in Siewierz, dated back to the 12th century. When examining the remains of the
local sheds, 4 bars of lead were discovered, sized 30 x 10 x 5 cm and weighing several kilograms each. Three of them were found in one shed. Since
the results of the research done in Siewierz are still being compiled, one
cannot determine the production- or trade-oriented character of the settlement yet. However, we have finally gained an archaeological evidence of
the early medieval settlement in Siewierz, until now known only from the
written sources and from the Romanesque St. John‘s church (see texts of
Teresa and Mariusz Dobrakowski and Irena Kontny). Worth noticing is also
the fact that every object discovered in Siewierz contained glazed ceramics, identical to the one from Strzemieszyce Wielkie and Łosień.
The territories being the subject to this paper belonged entirely to
the Krakow bishopric. What is interesting, though, is that the Wrocław
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diocese also had its share in this area. This is with regards to the beforementioned Abbey of St. Vincent in Wrocław-Ołbin. The church of St. Margaret might have been bestowed to the abbey in the sixties of the 12th
century, what might be deducted from the presence of duke Leszek, the
son of Bolesław the Curly, on the tympanum described above. However,
it is hard to determine if the two events took place at the same time. It
is possible that the bestowal happened earlier, and the tympanum only
describes this event. The ownership of the church was transferred from
the Ołbin Benedictines to the Premonstratensians from the Abbey of St.
Vincent at the turn of the 12th and 13th centuries. Thus, Bytom was the
place where the Benedictines from Tyniec and from Wrocław, the latter
later replaced by the Premonstratensians, had their share.
Apart from the mixing of ecclesiastical influences from Silesia and
the Lesser Poland in this area, one can observe similar situation when
it comes to the political and administrative adherence. Around 1177
Casimir II the Just, who was the Duke of Lesser Poland at that time,
granted two castellanies – of Bytom and of Oświęcim – to Mieszko the
Tanglefoot, the duke of Racibórz. The circumstances of this bestowal
are not entirely clear, but these will not be discussed here. A large part
of the territories with the production settlements was handed over to
the new ruler. An important question arises here, namely what was the
value of this endowment? Did Casimir present Mieszko with the goose
that laid the silver eggs – a highly-developed silver and lead metallurgy
center? Or were the deposits of metal ores already exploited in the late
70ties, and some of the settlements, like the one in Łosień, destroyed
and abandoned? (see texts of Jerzy Rajman, Irena Kontny, Stanisław
Rosik).
The problem is connected with the administrative centers present on
this area. One of them was the gord in Bytom, known from the written sources from the 12th century. However, there was another gord in
Będzin, which developed even earlier, but is not mentioned in any written
sources. All the knowledge we now have about this castle comes from the
analysis of archaeological evidence. We know that the gord had functioned
from the 9th century, but probably by the end of the 11th century it was
destroyed. However, in the second half of the very same century its fortifications were repaired. Since there is no mention of Będzin in the written
sources from the 13th century, we might assume the local administrative
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centre was destroyed. It is possible that Bytom, which lays only 16km
south from there, took over its role. There are some more mentions in
the sources about other administrative centers in this area, like Chrzanów,
Siewierz or Sławków. However, all the information comes from the 13th
century and it is hard to overestimate their age without any confirmation
in the sources.
Both numismatists and mining and steel industry historians rarely
elaborated on the problem of exploiting silver in Poland before the 13th
century, which was caused by lack of sufficient evidence. Remarkable
words were written by Maria Dembińska in her study on the history of
Polish material culture: “Archaeological research has not yet proven any
evidence which might indicate that lead and copper deposits containing
silver might have been exploited on our territories before the first half
of the 12th century. Most probably these ores were imported and then
processed on site. Supposedly, silver was partly provided by the Czech
deposits. However, the main source of this metal until the 2nd half of the
10th century was the Middle East, where mainly coins, intact and broken,
as well as various bars and discs were imported from. From the end of
the 10th century, the silver was imported from the Western European
countries, mainly France and England.” Now we have a new image of
that problems (see texts of Barbara Butent-Stefaniak, Adam Kędzierski
and Dariusz Wyczółkowski, Piotr Chabrzyk and Halina Młodecka, Dariusz
Adamczyk and Stanisław Suchodolski). We can to explore these issues
interdisciplinary (see texts of Tadeusz Karwan et al., Aldona GarbaczKlempka et al., Leszek Chróst) and in the international context (see texts
of Jiří Macháček and Radek Měchura and Petr Hejhal et al.).
Given the research of the recent years we can see a new image of the
territories on the border between Silesia and the Lesser Poland in the
early Middle Ages. The archaeological research conducted in the past
few years confirm what the written sources conveyed about the local silver and lead mining. One might assume that the production settlements
discovered recently are not the only ones which used to operate in this
area. Time will tell what mysteries are hidden in the local ground. What
also needs addressing is the re-verification of the research done on the
sites where obviously early medieval objects of glazed ceramics might
have been misinterpreted. Separate studies should also be dedicated to
the local sacral architecture, which until now has not been examined thoroughly (see text of Irena Kontny).
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The research on the silver and lead mining and metallurgy centre on
the border of Silesia and Lesser Poland is still in its early stage. Many
questions have not been answered yet. However, the one about the origin of the silver used in minting production in the 12th, and maybe even
11th century, can be answered as follows: one of the sources of the Piasts
silver was located near today‘s Bytom, Będzin and Sławków.
translated by Marta Korzeniowska

