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Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa

W Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie przy
ul. Staromłyńskiej 27 gościliśmy od 29 lipca do 4 października 2009 roku
wystawę Skarby wieków średnich. Kuratorami wystawy ze strony Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie były Magdalena Ruszkowska oraz
Joanna Żółkowska, ze strony MNS – Agnieszka Kowalówka.

Wystawa prezentowała biżuterię metalową i szklaną z okresu wczesnego
średniowiecza charakterystyczną dla ludności zamieszkującej tereny Słowiańsz-
czyzny. Zabytki te stanowiły najcenniejsze okazy z kolekcji Działu Średnio-
wiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych Państwowego Muzeum Archeo-
logicznego w Warszawie. Pochodziły głównie z badań wykopaliskowych przed-
i powojennych prowadzonych przez pracowników Muzeum na terenie dzi-
siejszej Polski, Białorusi i Ukrainy, a także z dawnych kolekcji archeologicznych
przekazywanych stopniowo do zbiorów PMA. Wiele z nich to unikatowe,
jednostkowe wyroby, prawdziwe dzieła sztuki wczesnośredniowiecznego rze-
miosła artystycznego. Wystawa aranżacją nawiązywała do sklepu jubilerskiego,
wykorzystano tu bowiem graniastosłupowe, wysokie gabloty oraz jubilerskie
modele pokazowe. Ekspozycji towarzyszył bogato ilustrowany katalog dwuję-
zyczny (polsko-angielski) pod redakcją Wojciecha Brzezińskiego. Publikacja
Państwowego Muzeum Archeologicznego zawierała także artykuły poświęco-
ne dziejom zbiorów oraz specjalistyczne omówienia biżuterii wykonanej
z metalu i szkła.

Ozdoby ciała i stroju towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów.
W średniowieczu podstawową funkcją biżuterii było zdobienie stroju, zarówno
kobiecego, jak i męskiego. Ozdoby świadczyły nie tylko o upodobaniach czy
guście właściciela, ale także niosły ze sobą informacje o jego statusie społecz-
nym i majątkowym, o jego przekonaniach religijnych, wieku, stanie cywil-
nym, przynależności do grupy etnicznej.

O upodobaniach kobiet słowiańskich do ozdób noszonych w uszach i na
piersi informują przekazy arabskich i hebrajskich kupców-podróżników
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przemierzających w średniowieczu obszary zachodniej i wschodniej Słowiańsz-
czyzny. Powszechnie spotykaną ozdobą głów Słowianek były kabłączki skro-
niowe, noszone po obu stronach głowy na skórzanej, wełnianej lub płóciennej
opasce. Były one wykonane najczęściej z brązowego, posrebrzanego lub srebr-
nego drutu wygiętego w otwarty pierścień zakończony esowatym uszkiem (na
terenach polskich uszko to niekiedy dodatkowo zdobiono żłobkami). Zdecy-
dowanie najbardziej wyjątkową i urozmaiconą pod względem formy i sposobu
ornamentacji ozdobą skroni kobiecej była zausznica, czyli kolczyk-zawieszka
mocowana, podobnie jak kabłączki, do opaski lub nakrycia głowy. Najprościej
zdobione zausznice miały postać drucianego kabłąka oplecionego filigranem,
ale najczęściej nakładano na niego od jednego do kilku paciorków wykona-
nych różnymi technikami jubilerskimi (paciorki malinowate,  ażurowe, cylin-
dryczne, trójkątne, puste, owalne, w kształcie koszyczka, gwiazdy cztero-
ramiennej i inne).

Do ozdób szyi noszonych przez ludność słowiańską należały zawieszki
i paciorki komponowane w kolie oraz naszyjniki. W koliach łączono często
paciory z różnych surowców – kamieni ozdobnych, szkła, bursztynu i metalu.
Te ostatnie wykonywano głównie ze srebra, zdecydowanie rzadziej z brązu
czy złota. Zawieszki wczesnośredniowieczne to m.in. lunule (zawieszki
w kształcie półksiężyca o rogach skierowanych ku dołowi), krzyże (w tym
enkolpiony – równoramienne krzyże, ukształtowane z podwójnej blachy, pu-
ste w środku i szczelnie zamknięte, z wyobrażeniem Chrystusa na przedniej
stronie), kaptorgi (kapsułkowate zawieszki w kształcie prostokąta lub trapezu)
oraz zawieszki dzwoneczkowate czy okrągłe. Naszyjniki i łańcuchy noszono
bez względu na płeć. Sporządzano je poprzez uformowanie obręczy (z reguły
o średnicy od 10 do 17 cm) z kilku par skręconych drutów lub zginanie w pół
ogniwek ósemkowatych.

Kolejną kategorię wyrobów jubilerskich doby wczesnego średniowiecza sta-
nowiły ozdoby ręki, w tym pierścionki i bransolety, które noszone były przez
Słowian, podobnie jak naszyjniki czy łańcuchy, niezależnie od płci i wieku.
Sporządzane najczęściej z brązu lub srebra, kształtowane były na kilka sposobów
z taśm lub drutów (np. ażurowy splot uzupełniany skręconym filigranem).
Czasami pierścionek posiadał także półkoliste oczko ze szkła lub kamieni ozdob-
nych. Z kolei bransolety to najczęściej obręcze wite z drutów srebrnych czy
brązowych lub formy taśmowate o niepołączonych końcach wykonane za-
zwyczaj z brązu. Powierzchnie tych bransolet ornamentowano rytymi linia-
mi prostymi i zygzakowatymi, wybijanymi kółkami, żłobkami, łuczkami lub
kratkami.

Odmienną grupą biżuterii były zapinki i sprzączki do pasa, które pełniły
funkcje nie tylko ozdobne, lecz także utylitarne. Zapinki przeznaczone do
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spinania odzieży były najczęściej dość masywne, odlewane z brązu. Sprzączki
do pasa, nieodłączny element stroju męskiego, przybierały rozmaite formy –
od jednoczęściowych prostych, nieornamentowanych, do podwójnych, boga-
to zdobionych (sprzączki lirowate zdobione na kabłąku poprzecznymi i po-
dłużnymi żłobkami lub motywami geometrycznymi uzupełnianymi emalią).

Agnieszka Kowalówka


