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JÓZEF KAŻMIERC:lYK 

ZAGADNIENIE PISMIENNOSCI W MIASTACH SLĄSKICH 
W SWIETLE żR0DEŁ ARCHEOLOGICZNYCH XI-XID w.• 

Odkryte podczas badań ·wykopaliskowych w Nowogrodzie Wielkim 
w 1951 r. i w latach następnych listy pisane na korze brzozowej 1 stały 
się impulsem do zwrócenia baczniejszej uwagi na zwitki kory występujące 
wcale licznie w nawarstwieniach kulturowych badanych ówcześnie i potem 
miast, m. in. na Śląsku, oraz bodźcem do podjęcia próby nowego spojrze
nia na problem oświaty, a w szczególności upowszechnienia piśmienności 
w poszczególnych kategoriach ludności miejskiej. Za przykład może służyć 
sformułowanie W. Hołubowicza, wyrażone w 1953 r., ,,że zamożna war
stwa kupców i rzemieślników Opola XI-XIII w. mogla znać i używać 
pisma w korespondencji" 2• Autor przytoczonej wypowiedzi brał pod uwa
gę w rozważaniach na te.n temat wysoki poziom kultury Opola oraz oży
wione kontakty handlowe jego mieszkańców z Rusią. Dotychczasowe 
poszukiwania śladów pisma na korze w nawarstwieniach Opola nie dały 
jednak oczekiwanych rezultatów, podobnie jak i we Wrocławiu, Legnicy 
i innych miejscowościach badanych na obszarze Słowiańszczyzny Zacho
dniej. ów na razie negatywny rezultat skrzętnych poszukiwań 3 zdaje 
się wszakże nie przesądzać samęj tezy, ostatnio pozytywnie wspartej dość 
licznymi znaleziskami rylców do pisania na tabliczkach powleczonych wo
skiem 4• Mogły one również służyć do żłobienia liter w miękkim mate-

• Artykuł niniejszy stanowi nieco zmienioną wersję referatu wygłoszonego na
sesji zorganizowanej przez Zakład Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 7 III 1972, 
poświęconej pamięci prof. dra Włodzimierza Hołubowicza w 10-lecie Jego śmierci. 

1 A. W. A r c ic h o w s ki i M. N. Tic ho mir o w, Nowgorodskije gramoty 

na berestie, Moskwa .1;953. 
2 W. Ho ł u b o w ic z, Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań w roku 

1952 (Szkice z dziejów Sląska, pod red. E. Maleczyńskiej, Warszawa 1.953, s. 53). 

3 W Nowogrodzie znaleziono je dopiero po 20 latach badań wykopaliskowych. 
4 Dokumentację uzasadniającą funkcję rylców jako przyborów piśmiennych po

daje J. ż a k, Z dziejów znajomości. pisma w Polsce (Slavia Antiqua, t. V, 1956, 

s. 380-387).
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riale, np. korze, wapieniu, skórze, drewnie itp. Tym właśnie rylcom odkry
tym na Sląsku poświęcone są poniższe uwagi s. 

Na obszarze Sląska znaleziono co najmniej 21 sztuk tego rodzaju przy
borów. W większości wypadków (16) wyk,onano je z żelaza, trzykrotnie 
z brązu i dwukrotnie z kości. Odnosi się wrażenie, że zdecydowanie wię
ksza część osób piszących posługiwała się przyborami z żelaza, w małym 
stopniu z brązu i sporadycznie z kości. Jeżeli dominacja pierwszych nad 
drugimi, sporządzonymi z wartościowego metalu jest zrozumiała, to wy
raźnie uderza znikoma liczba rylców wykonanych z kości, a więc z mate
riału powszechnie dostępnego. Zjawisko to, charakterystyczne zresztą dla 
tego rodzaju przyborów i z innych ziem polskich, nosi znamiona - jak 
sądzę - dobrej ilustracji ukazującej możliwość istnienia różnic w po
zycji ekonomicznej i społecznej właścicieli tych przyborów z XII i pier
wszej połowy XIII w. W drugiej połowie tego stulecia lub nieco wcześniej 
zjawisko to zaczyna się coraz bardziej różnicować. 

Długość całych rylców mieści się w granicach 7-17 cm, najczęściej 
wynosi ona około 10 cm, tj. w przybliżeniu tyle samo co innych sztuk 
z reszty ziem polskich .. Zarysowuje się wszakże tendencja do stopniowego 
narastania długości szpili w okazach najmłodszych, co unaocznia rów
nież żłobek do osadzenia rylca wycięty na marginesie jednej ze średnio
wiecznych tabliczek drewnianych powleczonych woskiem, znajdujących 
się w Archiwum Miejskim w Legnicy (ryc. 3 a) 0

• Długość tego żłobka 
jako swego rodzaju schowka, o czym niżej, wynosi 16,4 cm, natomiast 
najdłuższy rylec mierzy około 17 cm. Działo się tak prawdopodobnie 
w związku z potrzebą stworzenia przyborów pisarskich bardziej odpowie
dnich czy zbliżonych do piór. 

Kształtem zbliżają się one do ozdobnej, często jakby stylizowanej 
litery T (ryc. 1 a-d, h-j), do łopatki, niekiedy znacznie wydłużonej 
(ryc. 1 e), oraz do szpili z nieco poszerzoną główką z trójkątnym uszkiem 
(ryc. 2 b, c). Formy te, niekiedy pośrednie między literą T a łopatką, 
mieszczą w sobie, z wyjątkiem dwóch (ryc. ·2 a, f), całość poznanych ma
teriałów. Pierwszą z nich uwidaczniają głównie rylce wrocławskie i gło-

5 Problematykę rylców wrocławskich zamierzał opracować zmarły w 1968 r. prof. 

K. Maleczyński.
6 Sądząc na podstawie górnej części żłobka (schowka), główka umieszczonego

w nim rylca miała kształt zbliżony do łopatki. Schowek ten widocznie nie stwarzał 

należytego zabezpieczenia dla znajdującego się w nim przyboru, skoro przywiązy

wano go w nim tasiemką przewleczoną przez 4 otwory, przewiercone w obrębie 

i obok wspomnianego żłobka. Przykład ten z jednej strony świadczy, że sprawa 

zabezpieczenia rylców przed zgubieniem była dóść kłopotliwa (4 otwory zamiast 2), 

z drugiej zaś wskazuje na prawdopodobieństwo nierzadkiego ich gubienia Wpraw

dzie dotyczy on XIV w., trudno wszakże sądzić, aby wcześniej działo się inaczej, 

co jest nie bez znaczenia przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z rylcami. 
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Ryc. 1. Rylce pisarskie z kości (f) i żelaza (pozostałe) obok ryc. a-c w

mieszczone są dwukrotnie powiększone wycinki partii ozdobnie uformowanych: 
g - z Legnicy, e - z Opola, pozostałe z Wrocławia; XII w. - b,c,e,g,j; 

XIII w. - a,d,f,h,i 
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Ryc. 2. Rylce pisarskie z brązu (b,c) i żelaza (a): a,c - z Opola, b - z Wro

cławia, f - z Milicza; f - z XII-XIII w., pozostałe (d,e,g) z XIII w., -

ułamki domniemanych rylców z żelaza (d) i kości (e,g.) z Legnicy z XII w. 

(d,e) i z początku XIII w. (g); h - rożek (kałamarz?) z Warszawy z XV-

XVI w. 
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gowskie, drugą zaś - na ogól schematyczną w rysunku egzemplarze 
znaleziorre w Miliczu, Opolu, ·Legnicy i Wrocławiu, a zwłaszcza jeden 
z wrocławskich, wykonany z kości (ryc. 1 f). Trzecią z form, o zdecydo
wanie odmiennym kształcie główki, unaoczniają dwa spośród rylców opol
skich i wrocławskich (ryc. 2 b, c) 7

. Także do tej grupy należy rylec, któ
rym posłużono się do odwzorowania formy schowka na tabliczce znajdu
jącej się w Legnicy (ryc. 3 a). 

Ogółem przeważają formy, w szczególności we Wrocławiu, zbliżone do 
litery T, w związku z czym można przypuszczać, że dominowały one na. 
Sląsku w X-XIII w. Do tych foi;m nawiązują również rylce odkryte 
m. in. w Łęczycy si Poznaniu 9, co razem pozwala uznać je za reprezenta
tywne w Polsce. Natomiast rylce z główką w postaci zdecydowanie za- .
akcentowanej łopatki, bodaj oddanej najprecyzyjniej na jednym ze zna
lezisk opolskich (ryc. 1 · e), są najbardziej zbliżone do odkrytych w Gnieź
rtie 10, zazwy�zaj są one starsze od egzemplarzy zbliżonych do litery T.
Nieliczne odstępstwa od tych form mogą być wyrazem zarówno różnora
kich kontaktów zewnętrznych ludności śląskiej, jak i stanowić importy.
W XlII-XIV w. wśród tych już w pewnym stopniu tradycyjnych główek
rylców poczynają coraz częściej pojawiać się inne formy ich rozwiązań,
zupełnie odmienne od wzorców początkowych zarówno w Opolu, jak i we
Wrocławiu. Mamy tu na myśli formy przede wszystkim trójkątne (ryc.

7 Ryc. 2b przedstawia rylec w kształcie szpili z uszkiem o wyraźnie jednostron
nie startej części pracującej, co posłużyło do zaklasyfikowania przedmiotu do przy

borów piśmiennych. 
s A. A b r a m o w i c z, Przedmioty ozdobne z grodziska łęczyckiego (Studia 

wczesnośredniowieczne, t. III, 1955, s. 34'1� tabl 1>40c). Rylec ten o charakterystycz
nym zygzakowatym zdobieniu szpili należy w Polsce do grupy złcnonej z klku sztuk, 
w której skład wchodzi jeden z rylców wrocławskich (ryc. ld). ów niejako pla
styczny motyw powstał w wyniku odpowiednio rozmieszczonych karbów (wycięć) 
w obrzeżu szpili. O ile pozostałe rylce śląskie zostały odkute z jednego kawałka 
metalu, ten składa się z dwu części: szpili zakończonej czopkiem u nasady główki 
i główki na nim osadzonej. W razie patrzeby stwarzało to możliwość dowolnej jej 

wymiany na inną, ,np. w miejsce służącej do ścierania liter nakładano główkę do 
wyrównywania powierzchni wosku na tabliczce. Ten typ rylca przedstawia zatem 
formę najbardziej doskonalą. Znaleziono go w pracowni złotniczej odkrytej na 
ul. Drewnianej we Wrocławiu w 1962 r. Prze.z przeoczenie został on pominięty 
w publikacji wyników (J. Ka ź m i  e r  c z y  k, Wrocław lewobrzeżny we wczesnym 

średniowieczu, cz. 1, Wrocław 1966). 
9 W. H e n s e 1, Poznań w epoce wspólnoty pierwotnej (Dziewięć wieków Po

znania, t. I, Poznań 1956, ryc. 13). 
10 B. Ko s t r z e  w s k i, Przedmioty brązowe, ołowiane, srebrne i złote z Gniezna

(Gniezno w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk, Poznań 1939, s. 60, tabl. III, 
ryc. 1); G. Mi k o  l a j c z y k, Rzemiosła wczesnośredniowieczne (Dzieje Gniezna, 
pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1965-, ryc. 26a na s. 57). 

5 - Sobótka 2/73 



218 Józef Kaźmierczyk 

2 a, f). Upoważnia to nas do sformułowania poglądu, że na obszarze Ślą
ska w XIII-XIV w. panowało większe zróżnicowanie form rylców niż 
w poprzednich stuleciach. 

Omawiane przybory do pisania są najczęściej ozdabiane, czym wyróż
nia się w szczególności jeden z rylców wrocławskich. Wykazuje on wyso
kiej klasy poczynania metaloplastyczne w bądź co bądź mało podatn� 
na tego rodzaju zabiegi materiale, jakim było ówcześnie żelazo (ryc. 1 a). 
W.śród jedno- i wielotematycznych wątków zdobniczych występują głów-

. nie figury geometryczne, zwłaszcza w kształcie dwustożkowych kolumie
nek, sześcianów i pierścieni. Oprócz. zdobin odkutych istnieją również 
nałożone z drutu srebrnego (Legnica) i brązowego (Wrocław), a więc 
z metali szlachetnych i półszlachetnych (ryc. 1 b, g). Tego rodzaju techni
czne rozwiązania stosowane w zdobnictwie były, jak wolno się domyślać, 
w wielu wypadkach niedoskonałe. Stąd dochowane do dzisiaj rylce nie 
zdobione niekoniecznie trzeba uważać za takie od początku ich powstania. 
Taki punkt widzenia sugerują zachowane resztki łatwo odpadającego 
drutu z rylca legnickiego. Ale i bez tej sugestii grupa rylców śląskich, 
przede wszystkim wrocławskich, na ogół ostro wyróżnia się pośród ana
logicznych wyrobów z ziem polskich, czy ogólniej z żelaza, więcej niż 
przeciętną starannością wykonania i zdobnictwem, jakkolwiek charaktery
stycznym i dla innych grup przedmiotów. Podobne tematy zdobnicze, 
chociaż nie w tak ujednoliconej formie, występują bowiem m. in. na 
niektórych kluczach z żelaza i brązu, sprzączkach, pierścieniach i ramio
nach wag szalkowych, a więc na przedmiotach powstałych na miejscu. 
Ornament spełniał rolę także czysto użytkową w zakresie lepszej chwyt
ności przyboru w czasie pisania. Podobnemu celowi służyły też ząbkowane 
nacięcia na krawędziach szpil niektórych rylców (ryc. 1 c). 

Czy z faktu stosowania różnorakich surowców do wyrobu rylców, ja
kości ich obróbki i zdobnictwa wynikają wnioski natury ogólniejszej? 
Udzielenie dokładnej odpowiedzi utrudniają przede wszystkim dane licz
bowe. Niemniej jednak trzeba podkreślić fakt, iż dwa _spośród trzech ryl
ców z brązu wyeksplorowano w kościołach, trzeci na zamku książęcym; 
rylec wyjątkowo starannie opracowany w żelazie znaleziono razem z licz
nym i cennym inwentarzem w budynku zamieszkałym przez handlarza, 
zdobiony zaś drutem srebrnym obok siedziby kasztelana, a więc obok lub 
w obrębie funkcjonowania szkól, zamku książęcego, urzędu kasztelańskie
go, a także w izbie, w której mogły odbywać się większe transakcje han
dlowe lub spotkania kupców. Zatem rylce mniej pospolite wiążą się 
z określonymi miejscami mającymi ówcześnie charakter eksponowany. 
Wniosek odwrotny, czyli w odniesieniu do rylców, zwłaszcza kościanych 
(jeden z nich znaleziono na ulicy, warunki odkrycia drugiego nie są mi 
znane) i nie zdobionych z żelaza, jest do przyjęcia co najmniej w sferze 
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postulatów badawczych. W tej ogólnej przypuszczalnie prawidłowości 
chyba nie bez racji należy się dopatrywać odzwierciedlenia zróżnicowania 
struktury społecznej ludności, której znajomość pisma nie była obca. 

Spośród wymienionych 21 rylców 15 pochodzi z Wrocławia, 3 z Opola, 
po jednym z Głogowa, Milicza i Legnicy. Dane te pokazują, mimo rozmai
tych uwag, jakie można by poczynić na tym tle, nasilenie ich występowa
nia we Wrocławiu, na razie największe w Polsce. Liczba ta według wszel
kiego prawdopodobieństwa nie obejmuje wszystkich tego rodzaju przed
cych szpili rylców (ryc. 2 d, e, g). Dlatego w obawie przed możliwością po
większenia jej tkwi zarówno w materiałach udostępnionych drukiem, jak 
i nie opublikowanych, a zwłaszcza w przedmiotach zachowanych we frag
mentach trudnych do poprawnego sklasyfikowania. Chodzi w tym wypad:.. 
ku najczęściej o takie znaleziska, jak np. ułamki szpil i szydeł sporządw
nych tak z metali, jak i kości, których ostrza w wyglądzie zewnętrznym 
nie różnią się wcale lub różnią się niewiele od zakończeń części pracują
cych ·szpili rylców {ryc. 2 d, e, g). Dlatego w obawie przd możliwością po
pełnienia błędu na etapie klasyfikacji źródeł praktycznie tylko te przed
mioty uznaje się za rylce, które mają zachowaną główkę. W toku przy
szłych badań być może zostaną wypracowane kryteria bardziej precyzyjne 
niż aktualnie stosowane. Jeśli t.o nastąpi, przytoczone dane zostaną za
pewne dość znacznie skorygowane. 

Nie wydaje się wszakże, aby zarysowany obraz uległ radykalnej zmia
nie, chyba że ów dyskusyjny materiał, zanim wzrosną możliwości badaw
cze, zostanie potraktowany tak samo skrajnie jak obecnie i zamiast do 
szpil u i szydeł włączy się go do rylców. Odwracając problem, można by 
postawić-pytanie, w jakim stopniu eliminacja materiałów o niejasnym lub 
ewentualnie wielorakim przeznaczeniu przyczyni-a się do zubożenia obra
zu oświaty w feudalnym schemacie struktury miejskiej. Na przykładzie 
Wrocławia materiały te stanowią w przybliżeniu 50% realiów nie budzą
cych wątpliwości, a więc stosunkowo niewiele. Inaczej mówiąc, w grupie 
rylców zostałoby sklasyfikowanych nieco ponad 20 zabytków. Wniosku 
tego nie można jednakże uogólnić, chociaż może on być w pewnym stop
niu orientującym w rozważaniach statystycznych. 

Sprawa ma jednak głębszy sens, mianowicie czy należy formalnie do
patrywać się w każdym rylcu, nawet nie nasuwającym wątpliwości, przy
boru pisarskiego w sensie dosłownym, tzn. spełniającego naqane mu prze
znaczenie. Wprawdzie dostrzegamy je, stawiając zagadnienie motywów 
kierujących postępowaniem ówczesnej ludności, ale jedynie w znaczeniu 
pozytywnym. Myślę, że trzeba się liczyć z różnymi odchyleniami, a zatem 

11 Mam tu na myśli szpile, niekiedy interpretowane jako rylce pisarskie. Osobne
studium poświęcił im ostatnio J. ża k, O pochodzeniu „szpil" pierścieniowatych 

na ziemiach polskich (Slavia Antiqua, t. VII, 1960, s. 407 i n.). 

•
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prawdopodobnie w wielu wypadkach z wtórną funkcją rylców, jako np. 
określonych symboli. Nie sposób przy tym pominąć ambicji i niespełnionej 
pasji poznawczej niektórych jednostek. 

Najstarszy z rylców śląskich pochodzi z osiedla na Wyspie Piaskowej 
we Wrocławiu, położonego tuż obok przeprawy przez Odrę, która prowa
dziła w kierunku sąsiedniego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim. 
Jest on datowany na XI w. z możliwością przesunięcia tej datacji na 
pierwszą połowę XII w. Mimo że podstawa źródłowa nie jest wystarcza
jąco obfita do dostatecznie swobodnego operowania statystyką, to jednak
że z uwagi na rangę ośrodka początki pojawienia się rylców na Śląsku 
tt-z€ba widzieć przede wszystkim we Wrocławiu. Ugruntowują je dopiero 
znaleziska z XII w., w tym również z pierwszej polowy tego stulecia. 
Razem stanowią one już dość liczny zespól złożony z 7 sztuk. Cztery po
zycje zawiera wykaz ich z pierwszej polowy, a 8 z drugiej połowy XILI w. 
Możliwe, że jeden z nich, znaleziony w Opolu, pochodzi jednak z piery;szej 
polowy XIV w. Najmłodszą, XIV-wieczną metrykę posiada r.ylec z Wroc
ławia, wydobyty ze śmieci narosłych na pl. Nowy Targ. Największa często
tliwość gubienia rylców - 11 lub 12 na 21 sztuk - przypada więc na 
XIII w., chociaż i wcześniej zjawisko to zachodziło nierzadko, np. w po
równaniu z Kruszwicą, Gnieznem czy Poznaniem. Można i trzeba w nim 
widzieć dokonywający się proces narastania określonych zainteresowań 
i liczby osób posługujących się tego rodzaju przyborami do pisania, co 
więcej, w sposób już wyraźny w XII w., a oczywisty w pierwszej połowie 
XIII w. Nie oznacza to jednak, aby umiejętność pisma wśród mieszczan 
we wcześniejszym okresie, a zwłaszcza w XI w., rozpatrywana na podsta
wie prawie zupełnego braku rylców, musiała być lub była bardzo rzadka. 
Wniosek ten odnosi się przede wszystkim do Wrocławia, zatem miejsca 
położenia „Walterowskiej ponoć jeszcze szkoły przy katedrze Św. Jana, 
znanej podówczas dobrze na Zachodzie i nazywanej niekiedy uniwersyte
tem" 12, oraz trzech szkół założonych w drugiej połowie XIII w., sku
piska wielu dworów i siedzib kupców. 

Okoliczności zgubienia rylców przedstawiają się następująco 13: 

12 W. ·D ł u g  o b o r s k i, J. Gi e r  o w s k i, K. M a l e c  z y ń s k i, Dzieje Wro

cławia do roku 1807, Warszawa 1.958, s. 189. 

13 Pełna dokumentacja rylców z lewobrzeżnego Wrocławia oprócz odkrytych 
w kościołach Marii Magdaleny (ryc. 2b) i Marii Panny na Piasku oraz jednego 
z badań na ul. Drewnianej (ryc. ld) znajc:fuje się w pracy: J. K a ź  m i  e r  c z y  k, 
Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, część pierwsza, Wrocław 1966; 
te n ż e, Wrocław lewobrzeżny ... , część druga, Wrocław lll970. Wyrażoną wątpli
wość w części drugiej pracy (s. 474) na temat jednego z rylców obecnie po bliż

szym zbadaniu wypadło uznać za bezzasadną. Rylce z kościołów pochodzą z badań 
T. Kozaczewskiego i T. Broniewskiego oraz O. Czernera i J, Kaźmierczyka. Rylce

z Ostrowia Tumskiego we Wrocławiu opublikował w rycinie W. K o(! k a, The Sub-
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1. Dwa z nich, oba z brązu, ujaV{Iliają związek z kolegiatą głogowską
i kościołem Marii Magdaleny we Wrocławiu. Do ziemi dostały się tedy 
w pobliżu lub w obrębie funkcjonowania szkół, przebywania precepto
rów i osób duchownych. Im też jako najbardziej prawdopodobnym właś
cicielom wypadnie przypisać te rylce, ewentualnie uczniom. 

2. Również 3 kolejne rylce unaoczniają związek z określonymi insty
tucjami, a mianowicie jeden z urzędem kasztelańskim w Legnicy 
w XII w., pozostałe natomiast prawdopodobnie z dworem książęcym 
w Opolu w XIII w. lub (jeden) w pierwszej połowie XIV w. 

3. Cztery następne leżały w ziemi w obrębie trzykrotnie nawarstwio
nego na siebie budynku z przełomu XII i XIII i pierwszej połowy 
XIII w., zamieszkałego przez osoby zajmujące się handlem. Nie ma po
wodu uzasadnia_ć przyczyn potrzeby posługiwania się pismem przez te 
osoby lub osoby trudniące się tym samym zajęciem, przebywające cza
sowo we Wrocławiu i być może utrzymujące kontakty osobiste z naszymi 
kupcami. 

4. Kolejny rylec wystąpił w inwentarzu pracowni złotniczej z pierw
szej połowy XIII w. 

5. Związek z pracownią wielodziałową z różnorodnym i dość cennym
inwentarzem z pierwszej połowy XIII w., w tym prowadzącą też - jak 
sądzimy - wypiek chleba, wykazuje jeden rylec. 

6. Dwa kolejne rylce wystąpiły w obrębie kuźni z trzeciej ćwierci
XIII w. w zespole kilkuset przedmiotów z żelaza. Obecność ich w tym 
kontekście można tłumaczyć zarówno produkcją i naprawą tego rodzaju 
przyborów przez kowala, jak i posiadaniem ich przez niego na własny 

użytek. 

urbium of Wrocław in Ostrów Tumski in Early Middle Ages (Ergon, vol. III, 1962, 
ryc. lil). Na temat rylców opolskich zob. B. G e  d i  g a, Wyniki badań na Ostrówku 
w Opolu w latach 1964-1965 (Sprawozdania Archeologiczne, t. XIX, 1968, s. 285, 
ryc. 19 i, l).· Spośród trzech .rylców opolskich, o których wspomina autor, dwa pocho
dzą z badań H. Hołubowiczowej i B. Gedigi, trzeci - R. Ja�, nie publikowany 
(nr inw. 309!3/49). Znaleziono go w warstwie oznaczonej symbolem s, datowanej 
przez R. Jamkę na pierwszą połowę XIV w. Autor wskazuje na możliwość nara
sta�ia początków tej warstwy jeszcze u schyłku XIII w. Zob. R. J a m k a, Szcze
gółowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Opolu za okres 1948-1949 r. 
(Materiały Wczesnośredniowieczne, t. I, 1951, s. 22, 27, 42). Rylec z Legnicy podał 
do druku J. K a ź m i  e r  c z y  k, Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy w 1962

roku (Sprawozdania Archeologiczne, t. XVI, 111964, s. 272, ryc. 3, poz. 4). Ponadto 
na terenie podgrodzia w Legnicy znaleziono ostatnio (1972 r.) albo półfabrykat rylca, 
albo część szpili. Zabytek ten (ryc. 2d) udostępnił mi mgr Cz. Lasota. Jemu też 
zawdzięczam informację o rylcu głogowskim. Na ten temat zob. też T. J a  s i  ń
s k i, Wydrą z ziemi tajemnic·ę (Gazeta Zielonogórska, 28-'29 VIII 1965). Rylec 
z Milicza znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Udo
stępnił mi go dr J. Kramarek. 
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7. Dwa rylce, w tym jeden z kości, zostały zgubione na ulicach
w XII i XIII w., dwa następne zaś na placu z drugiej polowy XIH 
i pierwszej polowy XIV w. Mogły one być własnością tak uczniów, jak 
i osób duchownych czy świeckich. Nadto jeden rylec z pierwszej polo
wy XII w. znaleziono tuż przy ulicy. 

8. Pozostałe wystąpiły w pomieszczeniach o przeznaczeniu bliżej nie
wyjaśnionym dotychczas, np. w półziemiance. 

Z przytoczonych faktów na temat funkcji miejsc zawierających rylce 
zdaje się w wielu wypadkach niedwuznacznie wynikać przynależność 
instytucjonalna bądź osobowa danych przyborów. Stwierdzenie to, wpraw
dzie pośrednie, jest pierwszym w tym wypadku wystarczającym dowo
dem na t.o, jak kształt.owała się znajomość pisma głównie wśród rze
mieślników i kupców we Wrocławiu i urzędników w Legnicy. 

Wbrew pozorom bardzo mało rylców wystąpiło w kościołach, co wię
cej, nawet w tych, przy których mieściły się szkoły, jak np. przy koś
ciele Marii Magdaleny we Wrocławiu, zbadanym metodą wykopaliskową 
na znacznej przestrzeni. Powołanie tu do życia szkoły nastąpiło - jak 
wiadomo ze źródeł pisanych - w 1267 r. Nie znaleziono ich natomiast 
w ogóle w kościele Sw. Wojciecha, Sw. Jakuba, Klarysek i kilku innych 
budowlach sakralnych Wrocławia, może na skutek małego zakresu prze
prowadzonych w nich prac wykopaliskowych. Ze względu jednak na 
obecność rylców w każdym wykopie zlokalizowanym w pobliżu kościo
łów na Starym Mieście we Wrocławiu, co więcej, niezbyt rozległych, 
fakt ich braku w przytoczonych świątyniach oprócz kościoła Marii Ma
gdaleny trudno byłoby kłaść na karb przypadku czy niepiśmienności 
określonej kategorii ludności. 

Również niewiele więcej pozytywnych ustaleń uzyskano podczas ba
dań siedzib kasztelańskich i dworu książęcego w Opolu i Legnicy. Zja
wisko to niejako wspólne dla instytucji kościelnych i państwowych, 
zda się najbezpieczniej tłumaczyć nie tyle analfabetyzmem ich mieszkań
ców, ile przede wszystkim stosowaniem przez nich innego rodzaju przy
borów piśmiennych, a vrięc pergaminu i piór gęsich w kwestiach waż
nych, a. rylców na potrzeby bieżące, prawdopodobnie głównie dla P,ro
wadzenia rachunków. Przypuszczenie to niewątpliwie zyska na wartosci, 
jeżeli zostaną odkryte dane potwierdzające. Myślę tu głównie o kałama
rzach. Funkcję ich mogły dość dobrze spełniać pochewki rogowe zwie
rząt, niestety nie badane w tym aspekcie, jak np. odkryte w Legnicy, 
lub rożek z wydrążonym wgłębieniem na 5,5 cm znaleziony w Warszawie. 
Długość jego wynosi 11,5 cm, średnica zagłębienia u góry 1,2 cm. Według 
J. Gąssowskiego był Qn zamykany kapturkiem (ryc. 2 h) 14. Owe rogi,

14 J. G ą s s owski, Zdobiony rożek z wykopalisk przy kościele św. Jerzego
w Warszawie (Sprawozdania PMA, t. IV, 1951, s. 169). 
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niekoniecznie zresztą wykonane zawsze z pochewki rogowej bydła i rogu, 
jako zbiorniki na atrament. zda się dokładnie uwidaczniać rycina wnę
trza pracowni pisarza (ryc. 4) znajdująca się w rękopisie św. Augustyna, 
De ci'vitate Dei, z lat 1136-1137 1s. Podobnych przykładów można by 
przytoczyć więcej, a wśród nich ewangeliarz (,,Codex Aureas") z około 
1085-1090 r. 1s 

Blisko połowę wszystkich rylców (8 sztuk), zatem dwukrotnie więcej 
niż w urządzeniach należących do instytucji kościelnych i państwowych, 
znaleziono w budynkach z przełomu XII/XIII w. i z XIII w., należących 

- do kupców i rzemieślników zajmujących się głównie obróbką metali.
W strukturze gospodarczej Wrocławia ci ostatni zajmowali, jak wiele
wskazuje, pozycję znaczną, w każdym razie wyższą niż półwolni i nie
wolni rzemieślnicy XI-XI! w. pracujący przede wszystkim na potrzeby
księcia, czy szewcy lub osoby trudniące się obróbką drewna w XIIf w.,
a więc współcześnie z wymienioną grupą rzemieślników, którym przy
pisujemy jako własność owe rylce. Podobnie jak kupcy, tak i oni za
pewne częściej w porównaniu z rzemieślnikami o specjalizacja_ch pospo
litszych wchodzili w różnorakie kontakty ze środowiskiem także poza
miejscem zamies�kania, w związku z czym znajomość pisma, a ściślej
prowadzenia rachunków, była im bardziej potrzebna, zwłaszcza kupcom.
Trudno byłoby wszakże z przytoczonych danych liczbowych oraz na
podstawie braku rylców w warsztatach obróbki skóry, drewna czy po
mniejszych kowalskich wyciągać wnioski uogólniające na obecnym eta
pie badań. Jednakże rw szerszym ujęciu ogólny stan piśmienności
w grodach, podgrodziach i miastach śląskich XIII w. przedstawia się
z jednej strony jako daleko wyższy aniżeli w pobliskich im wsiach,
skąd nie znamy ani jednego przyboru pisarskiego, z drugiej zaś jest
wyraźnie różny w poszczególnych ośtodkach, co do których posiadamy
już dość dobrą orientację. Dotyczy to w szczególności Głogowa, Legnicy,
Niemczy, Opola, Slęży i Wrocławia. Wrocław rysuje się najkorzystniej,
co zresztą znajduje pełne uzasadnienie również w ogólnym przekroju
poziomu kultury wspomnianych grodów i miaŚt.

W związku z określonym rozmieszczeniem rylców, zwłaszcza wrocław
skich i legnickich, oraz ich chronologią brak jest podstaw do przenie
sienia w całości na grunt śląski hipotetyc_znej sugestii W. Szafrań
skiego wysuniętej w 1961 r. na podstawie różnych poszlak, ,,że umie
jętność pisania w XI w. nie ograniczała się. tylko do ciasnego kręgu
panujących, uprzywilejowanych klas społeczeństw, lecz była bardziej

1s Według: B. Havranek, J. Hr abak, Vybor z ceske literatury od po

ccitku po dobou Husovu, Praha 1957. 
1G B. Kii r bis 6 w n a, Gniezno jako ośrodek kultury umysłowej (do 1038 r.) 

(Dzieje -Gniezna, pod red. J. Topolskiego, W ars zawa •ll9,65. s. 101). 
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rozpowszechniona, przenikając nawet do szerokich mas ludowych, do
cierając do środowisk kupców, rzemieślników, a może i chłopów'' 11. Także 
nie znajdujemy podstaw do wsparcia naszym materiałem przypuszczenia 
sformułowanego przez B. Kiirbisównę w 1965 r., że „przez trzy zgoła 
stulecia gród [w Gnieźnie - podkr. J. K.] i sąsiadująca z nim katedra 
zachowały wyłączność kultury piśmiennej. Odnaleziono co prawda rylce 
pisarskie w starszych chrześcijańskich już warstwach podgrodzia w Po
znaniu i w Gnieźnie. Ponieważ jednak nie ma u nas żadnych śladów 
posługiwania się w tamtych czasach pismem na użytek powszedni, tak 
jak np. w miastach na Rusi, rylce te pochodzą prawdopodobnie z zamó
wień kleru u miejscowych rzemieślników" 1s. Przytoczone poglądy uka
zują niewątpliwie skrajne punkty widzenia, ale przez to w sposób ostry 
oddają istotę zagadnienia. W świetle -materiałów śląskich, szczególnie 
wrocławskich, tymczasem trzeba przyjąć, że w XI-XII w. wśród nie
możnych i rycerskich mieszkańców oraz niektórych kupców i raczej wy
jątkowo rzemieślników było bardzo niewielu biegłych w sztuce pisania. 
Stan ten. ulega dość znacznej poprawie dopiero w XIII w., prawdo
podobnie w tempie jednak znacznie szybszym od przyjętego na podsta
wie analizy rylców. 

Wobec braku znalezisk pisma na korze i w zasadzie na innych su
rowcach konsekwentnie przyjmuję za J. Żakiem, iż rylce te służyły do 
pisania na drewnianych tabliczkach powleczonych woskiem 19

• Wpraw
dzie na razie brak ich wśród inwentarza wykopalisk, prawdopodobnie 
głównie z racji nietrwałości powłoki woslmwej, której g.rubość mogła 
nie przekraczać 1,5 mm, ale ponowny przegląd rozmaitych deseczek, 
niekiedy sklasyfikowanych w grupie domniemanych klepek i . ich pół
fabrykatów, może przynieść pożądane rezultaty. Na związek rylców 
z tabliczkami wskazuje dowodnie wspomniany już żłobek odpowiadający 
rylcowi na jednej z tapliczek legnickich (ryc. 3a). W Archiwum Miejskim 
w ;Legnicy znajdują się ich trzy różnej wielkości zestawy, złożone łącz
nie z 14 tabliczek i trzech okładek. Wymiary tabliczek sygnowanych 
1398 r. wynoszą: największych - długość 22,9 cm, szerokość 13 cm, 
najmniejszych - długość 13,4 cm, szerokość 9,9 cm, grubość· 4-5 mm; 
grubość powłoki woskowej około 1 mm. Zachowała się ona w wielu 
wypadkach w postaci szc;,::ątkowej. Miejscami widoczne są ślady starć 
pisma narzędziem o szerokości części pracującej w granicach 6-12 mm, 
a więc zbliżonej do szerokości główek rylców. 

Zastosowanie rylców mogło być jednakże znacznie wszechstronniej
sze, o czym mówi przykład XIII-wiecznej płytki wapiennej z Opola 

11 w. Szafrański, Wyniki· badań archeologicznych w Biskupinie, pow. Żnin, 
na stanowisku 6 (W. i Z. Szafrańscy, Z badań nad wczesnośredniowiecznym 

osadnictwem wiejskim w Biskupinie, Wrocław !1!001, s. U3). 
1s K ii r b i s ó w n a, op. cit., s. 98.

19 ż a k, op. cit., s. 382. 
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Ryc. 3. Tabliczki (a) powleczone woskiem z Legnicy, na marginesie zaciem

niony żłobek na rylec; b - płytka wapienna z napisem Urbanus, e - kostka 

z kwarcytu z wyrytymi znal<ami Jiter, d - przęślik z domniemanym napi

sem, e,f - ułamki klinów żelaznych z wyciętymi znakami liter; b,d - z Opola, 

c - z Wrocławia, e,f - ze Slęży; X:II w. - d; XIII w. - b,e,f; pierwsza 

połowa XIV w. - c 
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Ryc. 4. W pracowni pisarza średniowiecznego (z rękopisu św. Augustyna, De ci

vitate Dei, z lat 1136-1137), rys. M. Niwińska wg B. Havranek, J. Hrabak. 

z wyżłobionym napisem łacińskim za pomocą ostrego narzędzia, a brzmią

cym Urbanus (ryc. 3b). Nieumiejętny sposób przedstawienia liter według 

opinii M. Haisiga dowodzi, że ów Urbanus był osobą odtwarzającą ten 

napis, ale niezbyt biegłą w sztuce pisania. Jak nie bez racji sądzi B. Ge

diga, chodzi tu o budowniczego muru obronnego zamku, który pozosta

wiając płytkę w otworze służącym do zamocowania belki rusztowania 

�hciał w ten sposób �iązać ze sobą swoje dzieło 20. Innego rodzaju

20 B. Ge d i  g a, Wyniki archeologicznych. badań wczesnośredniowiecznego Opola 

w 1966 roku (Sprawozdania Archeologiczne, t. XX, 1969, s. 266). 
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przykład, też w wapieniu, przynosi przęślik z Opola datowany na pierw
szą połowę XII w. Zawiera on na powierzchni - jak się przypuszcza -
próbę naśladownictwa pisma (ryc. 3d) 21

. Podobnego rodzaju podejrzenia 
budzi też jeden z przęślików wrocławskich. 

Częściej niż napisy pewne i domniemane występują znaki literowe 
na różnych przedmiotach (ryc. 3c), w wielu wypadkach wykonane na 
pewno różnymi narzędziami, jak np. przecinakiem na klinach żelaznych 
z XIII w. do rozsadzania bloków skalnych {,ryc. 3 e, f), które znaleziono 
w wybierzysku kamieniołomu na Ślęży 22

• Wprawdzie znaki literowe nie 
dowodzą jeszcze znajomości i posługiwania się pismem przez właścicieli 

przedmiotów z tymi znakami, ale świadczą o chęci opanowania sztuki 
pisania mimo trudności językowych, jakie niósł ze sobą obyczaj posłu
giwania się językiem łacińskim. 

FRAGEN DER SCHREIBKUNDIGKEIT IN SCHLESISCHEN STADTEN 

IM LICHTE ARCIIAOLOGISCHER QUELLEN AUS DEM 11. BIS 13. JH. 

Auf Grund von Schreibgeratefunden in Schlesien aus dem 11. bis 13. Jahr

hundert (Abb. 1, 3a-c) ist anzunehmen, dass die Schreibkundigkeit hier anfangs 
ziemlich begrenzt war und sich erst im 112. und \13.Jh. verbreitete. In Burgen und 

Stadten konnten ausser fiirstlichen Beamten, Schreibern und kirchlichen Wiirden
tragern vor allem die reicheren Schichten der Handwerker (z. B. Goldschmiede, 
Schmiede, Maurer) und Kaufleute schreiben. Die Aufzeichnungen wurden mit Hilfe 

von Schreibgriffeln auf Wachstafeln gefiihrt (Abb. 9a). Ausser Wachstafeln wurde 
auch anderes Materiał, wie z. B. Kalkstein verwendet (Abb. 3b). Wenig Aufmerk

samkeit wurde in den bisherigen Forschungen iiber die Schreibkundigkeit den Tin
tenflissern geschenkt. Als Tintenfasse1· ltonnten Rindshorncr (Abb. 2g) oder ahnliche 

Gegenstande dienen, die auf Abbildungen aus dem 11. bis 13.Jh. zu sehen sind. 

21 H. Ce h a k-H o ł u b o w i c z  o w a, Trzewiki opolskie (Dawna Kultura, R. I, 

1954, s . .114, ryc. na s. 17). 
22 Kliny te pochodzą z badań W. Wojciechowskiego. Znajdują się one w zbio� 

rach Muzeum Górnictwa w Sosnowcu: Znaki literowe i podobne zaobserwowane 
zostały także i na innych przedmiotach znalezionych w wykopaliskach śląskich. 
Analiza ich przyniesie prawdopodobnie wiele interesujących spostrzeżeń na temat 
znajomości pisma również w środowisku pozamiejskim. Na opracowanie. niekiedy 
ponowne, oczekują też przedmioty rylcowate z kości. 




