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Wstęp 

Badania archeologiczne nieustannie dostarczają nowych 
ruchomych znalezisk. Najczęściej pozyskiwanym mate-
riałem są fragmenty naczyń ceramicznych, które z kolei 
są gromadzone w magazynach muzealnych jako zabytki 
masowe. Ze względu na swoją mnogość i powszechność 
występowania, często przestają być „zauważane” przez 
badaczy. Rzeczą wręcz oczywistą zdaje się wyróżnienie 
wartości estetycznych i artystycznych budowli i przed-
miotów, które można potocznie określić mianem „ład-
nych” lub „atrakcyjnych”, gdzie decydującym poznaniem 
jest zmysł wzroku, a tym samym uznanie w zbiorowej 
świadomości ich „konieczności przetrwania”. Trudniejsze 
staje się wyodrębnienie wartości, które miałyby repre-
zentować przedmioty „zwyczajne” – masowe, a przy tym 
również nieefektowne. Choć należy zaznaczyć, że wartość 
nadaje czas, w którym zostały stworzone1, to jednak nie-
rzadko jest to zbyt słaby argument, aby zachować lub 
należycie zabezpieczyć niektóre znaleziska. 

Przechowywanie zabytków tak, aby ich obecny stan 
był odpowiedni, jest niełatwe. Jeszcze bardziej skom-
plikowane jest zapewnienie im przetrwania („długiego 
życia”) w różnych miejscach ich przechowywania. Od-
powiedni stan zachowania pozwala nie tylko wrócić po 
latach do dawnych badań z reinterpretacją, ale także 
poddać materiał zabytkowy nowym metodom analiz. 

Materiał masowy

Zdaniem Andrzeja Buko, studia nad materiałem cera-
micznym dotyczą trzech etapów, z których pierwszy to 
proces wytwarzania naczyń, drugi związany jest z ich 
użytkowaniem, natomiast ostatni dotyczy fragmentów 
odkrywanych w warstwach kulturowych i obiektach na 
stanowiskach archeologicznych2. 

Fragmenty naczyń ceramicznych, masowo pozyskiwa-
ne podczas prac archeologicznych, stanowią istotny ele-
ment określający chronologię miejsc ich odkrycia. Two-

1  Por. Rouba 2008: 39; Siwek 2011: 5.
2  Buko 1998: 546–547.

rzą one również podstawowy wyznacznik do określania 
lokalizacji i zasięgu stanowisk archeologicznych. Są także 
przyczynkiem do badań nad osadnictwem regionów. Na 
ich podstawie konstruowane były kultury archeologiczne 
oraz wydzielano i identyfikowano grupy etniczne3. Praca 
nad tym rodzajem materiału przekłada się również na 
rozwój rozważań nad relacjami zachodzącymi pomiędzy 
ludźmi, jak i relacjami pomiędzy człowiekiem a przedmio-
tem. W dalszej konsekwencji prowadzi to do prób odtwo-
rzenia dawnych sposobów postrzegania świata4. 

Analiza technologiczna umożliwia ocenę stopnia 
rozwoju garncarstwa, również poprzez rozważania nad 
składem mas garncarskich. Jednocześnie to właśnie na 
podstawie badań prowadzonych na materiale masowym 
możliwe jest stworzenie klasyfikacji naczyń, przy jedno-
czesnym wykluczeniu form nietypowych5. Fragmenty ce-
ramiki stanowią również przedmiot rozważań nad funk-
cją, jaką naczynia gliniane spełniały w domostwie i nad 
rodzajami potraw, które były w nich przetrzymywane 
i przygotowywane. 

Obecnie, dzięki rozwojowi metod badawczych i pro-
wadzeniu na coraz szerszą skalę projektów interdyscypli-
narnych, materiał ceramiczny jest przedmiotem różno-
rodnych badań archeometrycznych. Analiza zawartości 
chemicznej iłów umożliwia niekiedy przyporządkowanie 
naczynia do konkretnych pokładów źródeł pochodzenia 
surowca, a co za tym idzie określenie, czy stanowiło ono 
produkt miejscowy, czy też dostało się na dany teren dro-
gą wymiany handlowej. Badania takie stają się również 
interesującym przyczynkiem do interpretacji zjawiska 
podobieństwa pod względem składu chemicznego na-
czyń zaliczanych do tej samej grupy, ale pochodzących 
z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na różnych 
stanowiskach.

Mimo tych wszystkich możliwości poznawczych związa-
nych z ceramiką, jest to wciąż niedoceniany i często lekce-

3  Por. Kowalski 2014: 274–275.
4  Por. np. projekt kierowany przez prof. Zbigniewa Kobylińskiego, 

poświęcony analizie materiału ceramicznego typu Menkendorf-
-Szczecin, prowadzony przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej; za: Konopka et al. 2011: 163. 

5  Wirska 1967: 44.
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ważony element archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go. Można odnieść wrażenie, że zbiór fragmentów ceramiki 
z wykopalisk nie jest uważany za nośnik wielu informacji 
i jednocześnie za materiał do szerokiego spektrum badań. 

Każdy z etapów pozyskiwania ceramicznego materiału 
zabytkowego jest istotny dla jego dalszego wykorzystania 
w celach naukowych i popularnonaukowych, a co za tym 
idzie, również każde niewłaściwe postępowanie z nim 
przekłada się na ubytek danych, które można by z niego 
wydobyć przy zastosowaniu odpowiednich metod6. 

Podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych 
fragmenty naczyń nie wzbudzają zwykle emocji wśród 
badaczy i traktowane są niekiedy „po macoszemu” (pod 
względem sposobu ich przechowywania, mycia, katalo-
gowania w inwentarzach polowych i wreszcie pakowa-
nia). Późnonowożytne naczynia to często „zło konieczne”, 
które nierzadko są ignorowane i odrzucane, np. podczas 
badań miejskich, które generują olbrzymie ilości ich frag-
mentów. Natomiast podczas prospekcji powierzchniowej 
niekiedy zbierane są z powierzchni pól jedynie elemen-
ty diagnostycznie. Spowodowane jest to nieustannie 
powracającym pytaniem, czym jest zabytek (ruchomy 
i archeologiczny) i jak powinniśmy go definiować7. Bu-
dząca wątpliwości jest także kwestia ceramiki znalezio-
nej na hałdach powykopaliskowych, która pozbawiona 
jest kontekstu, a tym samym wydaje się również wyzuta 
z wartości naukowych (co jednak nie jest do końca zgod-
ne z prawdą, jak zostanie udowodnione poniżej).

Po zakończeniu badań archeologicznych pozyskana ce-
ramika zostaje najczęściej zabrana przez kierownika prac. 
W decyzji wydawanej przez wojewódzkich konserwato-
rów zabytków nie ma restrykcji związanych z dalszym 
przechowywaniem pozyskanego materiału. Przez trzy 
lata archeolog może przechowywać zebrane przedmioty 
w dowolnym miejscu i dowolnych warunkach (a w rze-
czywistości nierzadko są one składowane w piwnicach, 
na strychach lub garażach). Warunki te są różnorodne, 
ale niekiedy zagrażają przechowywanym przedmiotów, 
a przecież całość podjętych działań ma na celu ochronę 
dziedzictwa archeologicznego. 

Ostatnim etapem „drogi”, która musi przebyć cera-
mika z wykopalisk jest „przekazanie jej do muzeum lub 
innej jednostki organizacyjnej”8, która uprzednio wyra-
ziła zgodę na przejęcie zabytków pozyskanych podczas 
prac archeologicznych. Ten etap również budzi wątpli-
wości, ponieważ konserwator ma możliwość zezwolenia 
na przekazanie zabytków do instytucji, która zapewni:  
„1) ich trwałe przechowanie; 2) przeprowadzenie in-
wentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich; 3) 
udostępnianie tych zabytków w celach naukowych”9. Na 
skutek tego zapisu materiał zabytkowy przekazywany 

6  Por. Krukowska i Grochowska-Janos 2012.
7  Por: Jankowski et al. 2018 (w niniejszym tomie).
8  Art. 3, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003. 
9  Art. 4, pkt. 1–3, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003.

może być do odpowiednio do tego celu przygotowanych 
magazynów. Jednakże umożliwia to również przejęcie 
przedmiotów przez instytucje naukowe i uniwersytety, 
które – o ile spełniają kryterium zawarte w punkcie 3, 
dotyczącym udostępniania materiałów – to jednak pro-
blem rodzi się, gdy należy przeprowadzić prace konser-
watorskie wobec zebranych zabytków. Inna kwestia zwią-
zana jest z muzeami prywatnymi. Niekiedy Wojewódzki 
Konserwator Zabytków decyduje się na przekazanie ma-
teriałów z wykopalisk do ośrodków kultury, izb pamięci, 
czy też pozostawia je u inwestora, który oferuje wyeks-
ponowanie wybranych przedmiotów na wystawie, np. 
w holu hotelu lub w hali targowej. W tym miejscu należy 
zastanowić się, czy tego rodzaju działania na pewno mają 
na celu ich ochronę. Warto również podkreślić istotną 
kwestię, która związana jest z materiałami wykorzysty-
wanymi do pakowania zabytków10. 

Traktowanie masowych zabytków w sposób niewła-
ściwy ma miejsce również w muzealnych magazynach. 
Nie wszystkie placówki zostały bowiem odpowiednio wy-
posażone, jak również nie wszystkie mają odpowiednie 
możliwości powierzchniowe, aby przechowywać zabytki 
w należyty sposób. Trudna sytuacja wiąże się również 
z likwidacją jednostek magazynowych11. Zabytki, pozo-
stawione same sobie, niszczeją, a wraz z nimi my stajemy 
się ubożsi o wiedzę, którą mogliśmy z nich pozyskać.

Badania archeometryczne  
zabytków masowych

Czy ceramiczne zabytki masowe faktycznie pozwalają 
na zwiększenie już i tak bogatych zasobów wiedzy do-
tyczących ludzkości? Warto zastanowić się, cóż takiego 
możemy wydobyć z tak licznych pozostałości po ludzkiej 
egzystencji, jakimi są fragmenty naczyń. A także, jakie 
istotne informacje możemy stracić, ignorując ich obec-
ność na stanowiskach archeologicznych i nie dbając o nie 
w należyty sposób12?

Analizy petrograficzne pozwalają na poznanie składu 
mineralnego materiału ceramicznego, w tym również 
określenie uziarnienia, obtoczenie i kształt ziaren oraz 
wypełnienie przestrzeni porowych. Obserwacje pod mi-
kroskopem szlifów pozwalają także na określenie, czy 
w próbce znajduje się tłuczeń lub szamot, czy też widocz-
ny jest inny rodzaj domieszki. Takie badania umożliwiają 
też ustalenie stopnia wypału naczyń. Całość tych analiz 
prowadzi do dokładnego rozróżnienia chronologicznego 
technik garncarskich wytworzenia zabytków odkrytych 
podczas prac wykopaliskowych13. 

10  Więcej na ten temat: Bernaciak 2018 (w niniejszym tomie).
11  Patrz: Wysocki 2018 (w niniejszym tomie); Lenarczyk 2018 (w ni-

niejszym tomie).
12  Por. Konopka et al. 2011: 163.
13  Por. np. Bojanowski, Kobylińska i Kobyliński 2013: 423–424; Koci-

szewski 1979: 131.
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Kolejnymi badaniami umożliwiającymi uzyskanie in-
formacji o technikach wytwarzania naczyń jest skaning 
mikroskopii elektronowej z dyspersją energii promie-
niowania rentgenowskiego (SEM-EDX). Z jednej strony 
umożliwia to oznaczenie ilościowe pierwiastków. Z dru-
giej zaś pozwala na precyzyjne określenie, czy masa 
garncarska schudzana była domieszką pochodzenia ro-
ślinnego, czy też mineralogiczną. W wyniku analizy sa-
mej domieszki możliwe jest także określenie jej składu 
chemicznego14. Możliwe jest również przeprowadzenie 
mikroanalizy składu pierwiastków (EDS), z których składa 
się domieszka. Jednakże nie jest możliwe dokładne roz-
różnienie samych minerałów wchodzących w jej skład15.

Oprócz poznania całego procesu lepienia i wypału na-
czyń, z fragmentów ceramicznych można wydobyć również 
informacje związane ze składem samej masy garncarskiej. 
Do analiz związanych z poznaniem składu pierwiastkowe-
go możliwe jest zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej 
XRF (w tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie 
kilku prób w celu eliminacji zakłóceń wytwarzanych przez 
domieszkę16) oraz jej rozbudowanej wersji w postaci flu-
orescencji spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją dłu-
gości fali (WDXRF)17. Należy nadmienić, że umożliwiają one 
również badanie szkliw, które pokrywają naczynia. Uzupeł-
nieniem tych badań może być zastosowanie dyfrakcji rent-
genowskiej (XRD), która również pozwala na weryfikację 
składu chemicznego sproszkowanych próbek pochodzą-
cych z naczyń ceramicznych, co umożliwia formułowanie 
wniosków o użytych surowcach18. W tym celu wykorzysty-
wana jest także absorpcja spektrometrii atomowej (AAS), 
która umożliwia analizę zawartości pierwiastków ślado-
wych. Charakteryzuje się ona niezwykłą precyzją, choć 
jednocześnie jest to metoda niszcząca zabytki19. 

Oznaczenie składu chemicznego masy ceramicznej 
pozwala na potwierdzenie pochodzenia naczynia lub 
wykluczenie jego przynależności do zbioru odkrytego na 
danym stanowisku. Ponadto staje się możliwe dokładne 
odtworzenie receptury stosowanej przez garncarza20.

W pracy nad masowymi zabytkami pochodzącymi 
z wykopalisk archeologicznych przydatne jest także zasto-
sowanie inżynierii materiałowej. Analizy procesów tech-
nologicznych oraz struktur fragmentów naczyń możliwe 
są dzięki zastosowaniu badań fraktograficznych. Pozwala 
to na poznanie procesów technologicznych. Jednocześnie 
jest to sposobność do „obserwacji procesów degradacji 
materiałów w długiej perspektywie czasowej”21, co po-
zwala na przeniesienie pozyskanych wyników na współ-
cześnie stosowane materiały.

14  Kowalski 2014: 277–280, Riegert, Konopka i Kobylińska 2012: 104.
15  Konopka et al. 2010: 71.
16  Bis 2007: 188–189.
17  Riegert, Konopka i Kobylińska 2012: 105–106.
18  Riegert, Konopka i Kobylińska 2012: 107, por. także: Łydżba-Kop-

czyńska 2010: 109–110.
19  Konopka et al. 2011: 163.
20  Bis 2007: 195.
21  Konopka et al. 2010: 75.

Kolejną metodą, dzięki której możliwe jest zyskanie 
dodatkowej wiedzy o dawnych społecznościach jest chro-
matografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas. Tech-
nika ta umożliwia wyekstrahowanie ze ścianek ceramiki 
pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzę-
cego i roślinnego. Ich analiza ilościowa i jakościowa pro-
wadzi do rozważań nad rodzajami pokarmów, które mogły 
być przygotowywane lub przechowywane w naczyniach22. 

Oprócz analiz związanych z przeznaczeniem oraz tech-
nikami wytwarzania ceramiki, możliwe jest również prze-
prowadzenie badań pozwalających na precyzyjne dato-
wanie absolutne naczyń. Metoda termoluminescencyjna 
(TL) opiera się na promieniotwórczości radioizotopowej 
izotopów znajdujących się w skorupie ziemskiej. W cera-
mice badane są dawki promieniowania w ziarnach mi-
nerałów – kwarcu i skalenia23. Pozwala to na uzyskanie 
daty termoluminescencyjnej, która umożliwia określenie 
momentu, w którym naczynie zostało wypalone. Takie 
badania stanowią szansę na rozpoznawanie materiałów 
niediagnostycznych lub mało charakterystycznych. Tym 
samym stanowią nierzadko jedyną możliwość klasyfikacji 
stanowiska. Są one odpowiednie do datowania ceramiki 
naczyniowej i budowlanej, w tym również kafli pieco-
wych, a także polepy. Ponadto uzupełnieniem takiego 
sposobu datowania tych zabytków ruchomych może być 
również analiza zawartości wody w próbce materiału 
ceramicznego. Fragment przeznaczony do badania musi 
zostać od razu zapakowany do szczelnego pudła lub wo-
reczka plastikowego, aby zapobiec utracie wilgotności. 
W próbce badana jest zawartość wilgotności naturalnej 
w skali rocznej poprzez zestawienie wyników z okresowy-
mi zmianami wilgotności z danego obszaru, gdzie zabytki 
zostały znalezione. Dlatego też niezwykle istotny jest kon-
tekst znaleziska wraz z stratygrafią, a także odpowiednio 
prowadzoną dokumentacją24.

Zupełnie inną kwestią jest wykonanie zdjęcia rentge-
nowskiego naczyń ceramicznych, np. zamkniętych urn 
i naczyń kloszowych. Możliwe jest to w momencie, gdy 
podczas trwania badań wykopaliskowych jama grobowa 
zostanie odpowiednio wyeksplorowana, a klosz wraz 
ze znajdującą się w nim popielnicą będą odpowiednio 
wydobyte i zabezpieczone. Istotne są również kwestie 
przechowywania i transportu ceramiki do laboratorium. 
Badania rentgenowskie umożliwiają zarejestrowanie 
i zadokumentowanie wnętrza klosza wraz z układem 
zawartości popielnicy, a także rozróżnienie pozostałości 
ludzkich kości od zabytków, które mogły zostać do nich 
dołożone (np. groty, zapinki, itp.). Jest to kolejna możli-
wość wykonania dokumentacji i zachowania informacji 
o znalezisku i układzie zabytków przed ich rozdzieleniem 
w trakcie eksploracji grobu25. 

22  Kałużna-Czaplińska et al. 2016: 173–209.
23  Bluszcz i Adamiec 1994: 157–158.
24  Buko, Dzieńkowski i Kusiak 2008: 26–29.
25  Zdjęcia rentgenowskie całych kloszy zostało przeprowadzone na 

wybranych naczyniach odkrytych podczas badań archeologicznych 
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Problematyka badań prowadzonych  
nad ceramiką

Każda z powyżej opisanych metod badawczych umożli-
wia zwiększenie wiedzy nie tylko o masowych zabytkach 
ruchomych, jakimi są fragmenty ceramiki, ale również 
o stopniu zaawansowania i stylu życia całych społeczno-
ści, a także pozwala na ustalenie chronologii pojedyn-
czych warstw/obiektów, jak i całych stanowisk. Jednakże, 
aby uzyskać takie informacje, niezbędne jest w pierwszej 
kolejności odpowiednie podejście do samego materiału, 
a więc poświęcenie nieco więcej uwagi również drob-
nym, nierzadko mniej okazałym fragmentom naczyń. 
W drugiej kolejności, ale nie mniej ważne, jest obcho-
dzenie się z ceramiką podczas jej wydobywania z warstw 
kulturowych, obiektów oraz podczas prowadzenia pro-
spekcji powierzchniowych. Ceramika w czasie procesów 
podepozycyjnych narażona jest na działanie czynników 
zewnętrznych, które powodują jej degradację. Zagrożenie 
stwarza nie tylko miejsce zalegania materiału (np. takie 
nawarstwienia miejskie, jak latryny), ale również sposób 
eksploracji warstw i obiektów zastosowany podczas prac 
archeologicznych.

W przypadku badań chemiczno-fizycznych mycie cera-
miki jest niewskazane lub musi być ono bardzo delikatne 
i ograniczone do minimum. Powinno się również ograni-
czyć do niezbędnego minimum kontakt z ludzką skórą, 
aby potencjalne próbki nie zostały zanieczyszczone, np. 
kwasem stearynowym (C18:0). Kolejnym problemem jest 
kwestia opracowania materiału, w tym również podję-
cie próby klejenia fragmentów naczyń, ich podpisywanie 
tuszem oraz dokumentacja rysunkowa i fotograficzna. 
Poza ostatnimi czynnościami związanymi jedynie z kwe-
stią dotykania (przenoszenia) zabytków, wszystkie czyn-

prowadzonych na terenie cmentarzyska ludności kultur przewor-
skiej i kloszowej w Grodzisku Mazowieckim. Pracami kierowali An-
drzej Jaskuła i Andrzej Jankowski. 

ności mają wpływ na skład chemiczny ceramiki poprzez 
mocną ingerencję w strukturę. Wpływają one negatyw-
nie na uzyskiwane wyniki analiz archeometrycznych. Za-
kłócenia pojawiają się w kwestii określenia chronologii 
naczyń, a także technik ich produkcji, a nawet funkcji, 
jakie pełniły. Zastrzeżenia związane z przygotowaniem 
próbek z fragmentów ceramiki są nierzadko uciążliwe 
dla archeologów, którzy zostają pozbawieni możliwości 
przygotowania inwentarzy, dokumentacji oraz określenia 
chronologii nawarstwień – przynajmniej na etapie odda-
wania zabytków do badań. Z drugiej zaś strony wykona-
nie wszystkich powyższych czynności, aż po spakowanie 
materiału ceramicznego i przekazanie go do muzeum, ma 
wpływ na późniejsze wyniki analiz laboratoryjnych. Kwe-
stia przechowywania zabytków, wielokrotnie poruszana 
w tym tomie i różnorako argumentowana, m.in. dobrem 
samego dziedzictwa archeologicznego, ściśle związana 
jest z pozostawieniem możliwości prowadzenia w póź-
niejszym czasie dokładniejszych badań i wydobywania jak 
największej ilości informacji ze znalezionych fragmentów 
naczyń. Konieczne jest odpowiednie przechowywanie 
materiałów – dbanie o warunki panujące w magazynach 
muzealnych, pracowniach konserwatorskich oraz instytu-
tach naukowych. Niestety, zdarza się i tak, że zabytki gro-
madzone są w miejscach do tego nieprzystosowanych, 
niezabezpieczone – narażone na nieumyślne niszczenie. 
W tym miejscu pojawia się wielokrotnie już poruszany 
problem niewystarczających powierzchni magazyno-
wych, ale również braku świadomości u niektórych ba-
daczy, jakie informacje traci się poprzez niewłaściwe trak-
towanie masowych zabytków, jakimi są fragmenty naczyń 
ceramicznych. 

Kluczowe wydaje się uświadomienie, że na każdym 
etapie postępowania z naczyniami lub jedynie ich frag-
mentami, archeolodzy i muzealnicy stykają się z „bazą 
danych”, która choć obecnie niewykorzystana, stanowić 
może punkt wyjścia dla przyszłych prac badawczych.
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The issue of acquiring and storing archaeological finds  
in relation to archeological science researches on pottery

Summary

The archaeological science research on pottery are becoming 
integral part of work with finds from archaeological excava-
tions. These methods allow experts to gather more informa-
tion about small finds. Chemical analysis provides archeologists 
with knowledge about the origins of used materials, ceramic 
techniques and substances that could have been stored inside 

the ceramic vessels. However, the process of collecting and 
storing archeological artefacts has a great impact on acquiring 
this knowledge.

Translated by Katarzyna Zdeb
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