
Pawe  Rze nik 

Archeolog wczesnego re-

dniowiecza, badacz kultury 

s owia skiej na l sku, zaj-

muj cy si  tak e dziejami 

garncarstwa oraz szklar-

stwa rodkowoeuropej-

skiego w staro ytno ci i re-

dniowieczu; autor kilkudzie-

si ciu publikacji; adiunkt w Katedrze Konserwacji 

i Restauracji Ceramiki i Szk a, Akademii Sztuk 

Pi knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc awiu.

rzepawel@gmail.com

Po ród przedmiotów sk adanych do grobów na cmentarzysku 

w Kietrzu znajdowa y si  tak e paciorki uwa ane za szklane, któ-

rym nie po wi cono jednak szczegó owych studiów analitycznych 

ani pó niejszych bada  archeometrycznych (Gedl, 1973; 1987; 

1989; 1991; 1992; 1996). Jedynie w odniesieniu do stosunkowo 

licznej grupy paciorków szklanych z grobów wczesnej fazy kul-

tury u yckiej poruszono kilka podstawowych kwestii, stwierdzaj c 

ogólnikowo m.in., e s  to zapewne importy pochodz ce z po u-

dniowo-wschodniej Europy lub z dalszych regionów we wschodniej 

cz ci basenu Morza ródziemnego (Gedl, 1984: 48-50). Z wymie-

nionych powodów znaleziskom szklanym z Kietrza rzadko po wi ca 

si  uwag  w nowszej literaturze archeologicznej (Purowski, 2012; 

2013), pomijaj c je tak e w monograÞ cznych studiach dotycz cych 

kontaktów Europy rodkowej z kr gami kulturowymi strefy egej-

skiej w epoce br zu (Suchowska, 2010: 213 n.). Poni ej zostan  

przypomniane trzy paciorki z grobu nr 2303 w Kietrzu, opubliko-

wane przed 30 laty bez odnosz cego si  do nich bezpo rednio ko-

mentarza. Obecnie mo na jednoznacznie wykaza , i  chodzi o wy-

roby charakterystyczne dla strefy wschodniego ródziemnomorza 

i kultury myke skiej w szczególno ci. Zas uguj  one na uwag  jako 

znaleziska co prawda niepozorne, lecz zwi zane z g ównym nurtem 

dziejów szklarstwa. 

Trzy paciorki z grobu nr 2303

W grobie cia opalnym bezpopielnicowym nr 2303 w Kietrzu, dato-

wanym w szerszym kontek cie grobów typu kietrza skiego na fazy 

od Br zu C po Hallstatt A1 (ok. 1400-1100 p.n.e.), oprócz u am-

ków wygi tego i stopionego br zu oraz przepalonych fragmentów 

i grudek szk a, odkryto tak e trzy przepalone, lecz zachowane w ca-

o ci paciorki barwy ciemnoniebieskiej. (rys. 1). Reprezentuj  one 

pod wzgl dem cech technologiczno–stylistycznych wyra nie jed-

nolit  grup  wyrobów. Skrupulatna lektura publikacji pozwala na 
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono trzy paciorki, od-

kryte w jednym z grobów wczesnej kultury u-

yckiej w Kietrzu na Górnym l sku i opubli-

kowane przed trzydziestu laty jako szklane. 

Na podstawie cech technologicznych i styli-

stycznych oraz studiów porównawczych wyro-

bów szklarskich z Europy i Bliskiego Wschodu 

w epoce br zu wykazano, e s  to wyroby 

z tzw. fajansu staro ytnego. By y one ozdo-

bami charakterystycznymi dla wschodniego 

ródziemnomorza i szczególnie kultury my-

ke skiej. W dorzecze Odry dotar y w ramach 

wymiany dalekosi nej szlaku bursztynowego. 

Do grobu traÞ y jako centralne ogniwa naszyj-

nika spe niaj cego funkcj  osobistej ozdoby 

oraz przedmiotu o znaczeniu symboliczno-

magicznym.

SUMMARY

“Mycenaean” faience beads from Kietrz in Upper 

Silesia

The article presents three beads, discovered 

in an early Lusatian culture grave in Kietrz 

in the Upper Silesia region and published 

30 years ago as glass ones. Based on tech-

nological and stylistic features as well as 

comparative studies of Bronze Age beads 

made of vitreous materials originating from 

Europe and the Near East, it has been shown 

that these are actually artefacts made of an-

cient faience. They used to be adornments 

typical for the Eastern Mediterranean and 

in particular Mycenaean culture. They found 

their way to the Oder basin through the long 

distance trade on the amber route. The beads 

were put to the grave as the central links of 

a necklace which acted as a personal adorn-

ment as well as an item bearing symbolic and 

magical value.
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„Mykeńskie” paciorki fajansowe 
z Kietrza na Górnym Śląsku

Na terenie Kietrza, niewielkiego miasta po o onego na pó nocnym przedpolu 

Bramy Morawskiej, znajduje si  rozleg e cmentarzysko pradziejowe, które w wietle 

wieloletnich bada  u ytkowano bez widocznych przerw przez ponad tysi c lat. 

Ogromna wi kszo  spo ród ponad 4 tysi cy przebadanych archeologicznie grobów 

z tej nekropolii wi e si  z ludno ci  l skiej grupy kultury u yckiej, zasiedlaj c  

P askowy  G ubczycki od rodkowej epoki br zu po okres late ski wczesnej epoki 

elaza (ok. 1400 – 300 p.n.e.) (Gedl 1980).
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przedstawienie w miar  pe nego ich opisu (Gedl, 1984: 102, tabl. 

XXIII: 1-3). By y to okazy wyró niaj ce si  stosunkowo du ymi roz-

miarami oraz masywn  bry  korpusu. W rzucie poziomym mia y 

zarys kolisty o rednicy ok. 1,8 cm, natomiast w przekroju pio-

nowym przedstawia y nisk  form  dwusto kowat  o wysoko ci 

ok. 1,0 cm. Wszystkie trzy paciorki zaopatrzone by y w centralnie 

po o ony, nie ca kiem regularny cylindryczny kanalik o rednicy 

ok. 0,2–0,3 cm. Powierzchnie paciorków zdobi a warstwa ciemno-

niebieskiego szk a, a ponadto liczne w skie rowki rozmieszczone 

promieni cie, najlepiej widoczne w streÞ e przykraw dnej na obwo-

dzie korpusu.

Odnosz c si  do tej charakterystyki nale y zwróci  uwag , e 

nie odpowiada ona jakimkolwiek pier cieniowatym, p askokulistym 

czy te  kulistym paciorkom szklanym wykonywanym w 2 tysi cleciu 

p.n.e. na Bliskim Wschodzie i, na znacznie mniejsz  skal , na kon-

tynencie europejskim. Wszystkie wymienione cechy omawianych 

paciorków ci le odnosz  si  natomiast do dwusto kowatych pa-

ciorków dyskoidalnych, wytwarzanych w epoce br zu z tzw. fajansu 

staro ytnego. W grobie nr 2303 w Kietrzu znaleziono zatem trzy 

du e paciorki wykonane nie ze szk a, lecz ze specyÞ cznej ceramiki 

szkliwionej. Szk o nie stanowi o w ich przypadku zasadniczego two-

rzywa, lecz najpewniej wyst powa o jedynie w postaci wierzchniej 

warstwy fazy szklanej na powierzchni krzemionkowego korpusu, 

tzw. rdzenia. Technologia wytwarzania tego rodzaju fajansu, zna-

nego szerzej jako fajans egipski, odpowiada a procesowi ceramicz-

nemu, zgodnie z którym najpierw odbywa o si  formowanie wyrobu 

z masy krzemionkowej na zimno, a nast pnie suszenie i ko cowe 

wypalanie po czone ze szkliwieniem wyrobu (Nicholson, 1998; 

Nicholson, Peltenburg, 2000). 

Datowane na epok  br zu paciorki o niebieskawym lub zie-

lonkawym kolorze powierzchni, wykonane z fajansu staro ytnego, 

nie stanowi  na ziemiach polskich wyj tkowych znalezisk. Po raz 

pierwszy tego rodzaju wyroby pojawi y si  w Polsce P d.-Wsch. na 

stanowiskach pó nej fazy kultury mierzanowickiej oraz w obiektach 

kultury strzy owskiej, w kontekstach datowanych na ok. 1950-

1600 p.n.e. (Kadrow, Machnik, 1997: 98 n.). Wyst powa y one nie-

kiedy w du ych ilo ciach i przedstawia y stosunkowo proste formy 

pier cieniowe, cylindryczne lub segmentowe, cz sto zbli one do pa-

ciorków wykonywanych w tym czasie z innych surowców. W wie-

tle analiz Þ zykochemicznych i studiów porównawczych by y to lo-

kalne wyroby rodkowoeuropejskie, charakterystyczne w szczegól-

no ci dla Kotliny Karpackiej (Kadrow, 1995: 86-89; 2001: 197 n.; 

Robinson, Baczy ska, Pola ska, 2004). Ich produkcja i dystrybu-

cja dosy  szybko uleg y jednak za amaniu i z okresu kszta towania 

si  wczesnej kultury u yckiej (ok. 1400-1300 p.n.e.) wyroby takie 

z terenu Polski niemal w ogóle nie s  znane (K osi ska, 1997: 98; 

D browski, 2004: 72). St d te  zgo a odmienne i wyraziste styli-

stycznie fajansowe dwusto kowate paciorki dyskoidalne z Kietrza 

stanowi  niew tpliwie wyroby obcego pochodzenia, stwarzaj c wy-

j tkow  sposobno  do próby bli szego okre lenia obszaru oraz 

rodowiska kulturowego ich pochodzenia.

Pochodzenie paciorków

Ogó  podstawowych cech dwusto kowatych paciorków fajansowych 

z grobu nr 2303 w Kietrzu, od danych metrycznych po szczegó y 

zdobnictwa, pozwala uzna  je nie tylko za wyroby obcego pocho-

dzenia, lecz tak e za przedmioty w pe ni reprezentatywne dla dosy  

ci le okre lonego rodowiska kulturowego. Pe ny zasi g wyst po-

wania omawianych paciorków mo e by  zakre lony bardzo szeroko, 

od rodkowej strefy basenu Morza ródziemnego po pó nocne 

Indie, a dla studiów nad genez  tej grupy ozdób znacz ca mo e by  

ich obecno  w Lewancie (np. w Tell Atchana / Alalach) i pó nocnej 

Mezopotamii (np. w Tell Brak / Nagar) (Stern, Schlick-Nolte, 1994: 

126; Bellintani, Angelini, Artioli, Polla, 2006; Ingram, 2005: 40 n.). 

Nie zmienia to jednak podstawowego ustalenia, istotnego z per-

spektywy po udniowych ziem Polski, e s  one charakterystyczne 

dla wiod cego w streÞ e wschodniego ródziemnomorza kr gu kul-

tury myke skiej (rys. 2). Dwusto kowate paciorki dyskoidalne zdo-

bione promienistymi obkami wyst puj  regularnie w okresie pó -

nohelladzkim IIIA – IIIC (ok. 1390/1370-1065 p.n.e.) po ród inwen-

tarzy grobowych na cmentarzyskach myke skich, a zakres prze-

strzenny ich wyst powania pokrywa si  zasadniczo z map  znale-

zisk ceramiki myke skiej. Poza Grecj  kontynentaln  (np. Mykeny, 

Tiryns, Pylos, Prosymna, Dendra, Aidonia, Elateia-Alonaki, Perati) 

tego rodzaju paciorki fajansowe odkrywane s  tak e w basenie 

Morza Egejskiego, na Cyprze, w streÞ e po udniowego wybrze a 

Azji Mniejszej (rys. 2), w portach Lewantu, w po udniowej Italii 

oraz na Sycylii i Sardynii (Nightingale, 1996; 1998; 2004 2009; 

Ingram, 2005; Bellintani i in., 2006). Chodzi zatem o rdzenne te-

reny kultury myke skiej oraz o rejony wschodniego i rodkowego 

ródziemnomorza penetrowane przez Myke czyków i innych egla-

rzy wschodnio ródziemnomorskich w okresie pó nohelladzkim III. 

Na tej podstawie mo emy przyj  paciorki z Kietrza za importy „my-

ke skie” z zastrze eniem, e nale  one do grupy ozdób stosun-

kowo prostych w porównaniu z innymi bardziej okaza ymi myke -

skimi paciorkami szklanymi i fajansowymi, np. p ytkowymi reliefo-

wymi czy kolistymi a urowymi, a tym samym do zabytków mniej 

diagnostycznych kulturowo (Nightingale, 2000; Rahmstorf, 2005).

Rys. 1. Trzy dwusto kowate paciorki fajansowe z grobu nr 2303 w Kietrzu 
(wg Gedl, 1984)

Rys. 2. Przyk ady dwusto kowatych paciorków fajansowych z Grecji rodkowej 
i wybrze a Azji Mniejszej; 1–2 – z grobów komorowych na myke skim 
cmentarzysku Elateia-Alonaki w Fokidzie (wg Nightingale, 1996), 3 – z wraku 
statku towarowego Uluburun u wybrze y dzisiejszej Turcji (wg Ingram, 2005) 
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Technice formowania tego rodzaju prostych paciorków nie po-

wi cano dot d wi kszej uwagi, niekiedy dosy  ogólnie sugeruj c 

seryjne lepienie r czne (Nightingale, 1998). Jednak e szczegó-

owe studia dwusto kowatych paciorków fajansowych zdobionych 

po jednej stronie godronowan  rozet , przynios y rozpoznanie spe-

cyÞ cznego sposobu wykonania, który mo na postrzega  jako mo-

dyÞ kacj  mezopotamskich i egipskich tradycji wykonywania wyro-

bów fajansowych w formach jednodzielnych, tzw. otwartych (Ingram, 

2005: 104 n.). T  oryginaln  metod  nale a oby okre li  jako le-

pienie w pó formie, gdy  polega a ona na kszta towaniu po owy pa-

ciorka w matrycy formy jednodzielnej, a nast pnie modelowaniu 

i zdobieniu z wolnej r ki drugiej po owy paciorka, wystaj cej ponad 

górn  powierzchni  formy. By  to zapewne jeden ze sposobów prze-

zwyci ania trudno ci w formowaniu i zdobieniu dwustronnej bry y 

wyrobów z ma o spójnej masy krzemionkowej. 

Omawiane paciorki zdobiono zazwyczaj ciemnoniebieskim 

lub turkusowym szkliwem, stosuj c tzw. techniki samoszkliwienia 

w trakcie wypalania uformowanych wyrobów. Szkliwo to nie zawsze 

zachowuje si  do dzisiaj w dobrym stanie (fot. 1), ods aniaj c cera-

miczny rdze  o brunatnym, czerwono–br zowym lub innym zabar-

wieniu (Nightingale, 1996; Ingram, 2005), co mo e by  powodem 

uznania tych paciorków za wykonane z innego materia u1. 

Szczególnie cenne poznawczo analogie do okazów z Kietrza 

stanowi  dwa dwusto kowate dyskoidalne paciorki fajansowe wa-

riantu B, b d ce zapewne osobist  w asno ci  eglarzy ze statku 

towarowego zatopionego ok. 1300 r. p.n.e. u wybrze y Licji, w re-

jonie przyl dka Uluburun (Ingram, 2005: 76 n.). Mo na przyto-

czy  kilka danych o paciorku z tego statku oznaczonym nr. inw. KW 

1595. Cechuje si  on rednic  1,8 cm, a jego powierzchni  pierwot-

nie pokryt  niebieskim szkliwem zdobi  32 ostro naci te rowki, roz-

mieszczone promieni cie (rys. 2). Dla porównania jeden z pacior-

ków z grobu 2303 w Kietrzu, równie  o rednicy 1,8 cm, wykazuje 

na powierzchni 33 podobnie naci te i rozmieszczone rowki (rys. 

1:1). Przyk ady z Uluburun zosta y przywo ane tak e i z tego powodu, 

e odkrycie wraku statku znacz co podnios o w ostatnich latach 

wiedz  o kontaktach kulturowo-handlowych we wschodniej streÞ e 

basenu Morza ródziemnego w pó nym okresie epoki br zu (Pulak, 

2008). Na statku znaleziono m.in. paciorki z bursztynu ba tyckiego. 

Odkrycie to przybli y o jeden z wa niejszych motywów nawi zywa-

nia przez myke skie o rodki pa acowe i kupców wschodniego ba-

senu Morza ródziemnego (myke skich, egejskich, lewanty skich) 

kontaktów handlowych ze spo eczno ciami Europy rodkowej. 

Droga omawianych paciorków fajansowych do Kietrza by a za-

pewne skomplikowana. Wiod a sieci  lokalnych i ponadregional-

nych, morskich i l dowych szlaków wymiany, okre lanych najcz -

ciej jako tzw. szlaki bursztynowe, bowiem ich podstawowy prze-

bieg rozpoznano w toku studiów nad rozprzestrzenieniem bursz-

tynu w pradziejowej Europie. Poszczególne kierunki i odcinki tych 

dróg handlowych s  wci  dyskutowane (Bukowski, 2002: 127 n.; 

2005; Suchowska, 2010: 208 n.). W wymianie z kultur  myke -

sk  i Lewantem aktywnie uczestniczy y lokalne ugrupowania kultu-

rowe Pó wyspu Apeni skiego (Cazella, Recchia, 2010). Z perspek-

tywy Europy rodkowej wa ny korytarz kontaktów prowadzi  przez 

Adriatyk i dolin  Padu na pó nocy Italii. Na po o onych w tym rejo-

nie stanowiskach kultury terramare z XIII w. p.n.e. odkryto m.in. my-

ke skie fajansowe paciorki a urowe (Rahmstorf, 2005). By y ju  

w tym czasie dro ne tak e prze cze alpejskie otwieraj ce drog  

z Italii na pó noc kontynentu, o czym wiadcz  wschodnio ródziem-

nomorskie i myke skie znaleziska z po udniowej Bawarii. Mo na 

tu wymieni  przedmioty z bursztynu i cz ci stroju ze z otej blachy, 

pochodz ce z umocnionej osady w Bernstorf k. Freising (Gebhard, 

Rieder, 2002; Bähr, Krause, Gebhard, 2012) oraz dwusto kowaty 

fajansowy paciorek dyskoidalny z grobu kurhanowego z Pörndorf 

k. Landshut (Gebhard, 1999: 18, tabl. 8), b d cy jednocze nie za-

bytkiem tego typu odkrytym najbli ej Kietrza. Prawdopodobny jest 

zatem szlak zachodni prowadz cy do Kietrza poprzez Alpy, Kotlin  

Czesk  i Morawy po górny bieg Odry. Alternatywny kierunek przy-

bycia „myke skich” paciorków do Moraw, a nast pnie Kietrza, 

móg  przebiega  tak e szlakiem wschodnim, od pó wyspu Istria, 

poprzez wschodnie tereny przedalpejskie, po rodkowe dorzecze 

Dunaju w Kotlinie Karpackiej. W tej streÞ e Europy rodkowej rów-

nie  nie brakuje przes anek archeologicznych po wiadczaj cych 

zwi zki kulturowe ze wschodnim basenem Morza ródziemnego 

(Suchowska, 2010: 196 n.). 

U ytkowanie i funkcja paciorków

Podj cie zagadnienia sposobu u ytkowania i funkcji „myke skich” 

paciorków fajansowych natraÞ a na obiektywne trudno ci, które wy-

nikaj  w pewnym stopniu ze zwyczaju kremacji zmar ych, a po cz -

ci tak e z braku rozstrzygaj cych rezultatów analiz antropologicz-

nych, odnosz cych si  do wieku i p ci osoby pochowanej w grobie 

nr 2303. W rozwa aniach musimy si  zatem opiera  na ogólnych 

ustaleniach dotycz cych paciorków szklanych z grobów starszych 

faz cmentarzyska w Kietrzu. Na podstawie pochówków szkieleto-

wych czonych jeszcze z kultur  przed u yck  oraz wczesnych gro-

bów cia opalnych kultury u yckiej mo na przypuszcza , e du e 

dwusto kowate ciemnoniebieskie paciorki „myke skie” stanowi y 

Fot. 1. Fragment naszyjnika z kolekcji Ernesto Wolfa, Bliski Wschód, XV-
XIV w. p.n.e. (nr kat. 3). Pomi dzy smuk ymi beczu kowatymi paciorkami 
szklanymi sze  du ych dwusto kowatych paciorków fajansowych zdobionych 
promienistymi rowkami (wg Stern, Schlick-Nolte, 1994) 

Fot. 2. Naszyjnik myke ski z grobu komorowego w Plakalonie k. Mochlos 
we wschodniej cz ci Krety. W centrum kolii pi  du ych dwusto kowatych 
paciorków fajansowych zdobionych promienistymi rowkami. Akwarela 
D. Faulmann  (wg Soles, Davaras, 2011) 

1. Nale y rozwa y  prawdopodobie stwo wyst pienia w Kietrzu, w grobie nr 2304,  
jeszcze jednego dwusto kowatego paciorka fajansowego, który ze wzgl du na gorszy stan 
zachowania i brak widocznej warstwy szkliwa okre lono jako gliniany (Gedl, 1984: 103, 
tabl. XXIII: 8). Po ród inwentarzy grobowych w Kietrzu równie  paciorek gliniany o rednicy 
1,9 cm stanowi unikat, w zwi zku z czym mo e by  kolejnym „myke skim” paciorkiem 
fajansowym lub jego miejscowym na ladownictwem wykonanym w lokalnym materiale 
ceramicznym. Aby to rozstrzygn  konieczne s  porównawcze badania Þ zykochemiczne. 

18     Szk o i Ceramika     ISSN 0039-8144

NAUKA



centralne ogniwa rozbudowanego naszyjnika (por. fot. 1 i 2). 

Rozdziela y je zapewne mniejsze paciorki szklane, odmienne 

pod wzgl dem formy, a by  mo e i barwy (zielone, turkusowe, 

ó te?). Przemawiaj  za tym fragmenty dwóch ma ych przepalonych 

paciorków szklanych znalezione równie  w grobie nr 2303 oraz 

przyk ad grobu cia opalnego (nr 1734) zawieraj cego koli  z o on  

co najmniej z kilkunastu paciorków szklanych. Pochówki szkiele-

towe kultury przed u yckiej dowodz  ponadto zwyczaju chowania 

zmar ych w uroczystym stroju przybranym ozdobami. Wyró nia y 

si  po ród nich naszyjniki zestawione z jednolitych lub ró norod-

nych paciorków nawleczonych na nitk  lub drucik br zowy. W tego 

rodzaju koliach niekiedy czono paciorki ró ni ce si  wielko ci  

i form , wykonane z br zu i szk a lub bursztynu i szk a (Gedl, 1975: 

48 n.). Wygl du i sk adu takich kolii z wczesnych grobów kultury u-

yckiej nie sposób w pe ni zrekonstruowa , poniewa  w wi kszo ci 

przypadków ozdoby te wraz ze zmar ym sk adano na stosie pogrze-

bowym. Mo emy przypuszcza , e uszkodzone przez ogie  paciorki, 

mniej lub bardziej przebarwione, zniekszta cone, pokruszone, nie 

zawsze traÞ a y ostatecznie w komplecie z prochami ludzkimi do 

trumny, popielnicy czy jamy grobowej. 

Przy próbie oceny znaczenia z o onego do grobu naszyj-

nika z „myke skimi” paciorkami fajansowymi nale y uwzgl dni  

tak e dalsze przes anki, przede wszystkim przynale no  obiektu 

nr 2303 do szczególnej grupy grobów typu kietrza skiego. By y to 

groby o okaza ych konstrukcjach i specyÞ cznej formie pochówków, 

wyró niaj ce si  na tle licznych im wspó czesnych ma ych grobów. 

Przepalone szcz tki i wyposa enie zmar ych sk adano w du ych 

masywnych trumnach, wykonanych zapewne z wydr onej k ody 

drewna (rys. 3). Znacznie cz ciej ni  w pospolitych grobach wyst -

powa y w nich wyroby metalowe, wyj tkowo nawet ze z ota oraz pa-

ciorki szklane. St d te  s dzi si , e w tych szczególnych grobach 

chowano przedstawicieli uprzywilejowanej warstwy lokalnej spo-

eczno ci wczesno u yckiej (Gedl, 1984: 73 n.). Na tej podstawie 

mo na przyj , e „myke skie” paciorki fajansowe by y w rodowi-

sku wczesnej kultury u yckiej warto ciowymi ozdobami osobistymi. 

Jednak e ze wzgl du na du e rozmiary, szkliwo odznaczaj ce si  

g bokim ciemnoniebieskim kolorem oraz promienisty uk ad ob-

ków kojarzony z motywem gwiazdy, paciorki fajansowe mog y mie  

tak e du e znaczenie symboliczno-magiczne, stanowi c cenny tali-

zman na drog  w za wiaty. Zasadniczo sposób u ytkowania tych pa-

ciorków w kulturze u yckiej nie odbiega od podstawowych wzorców 

ze strefy wschodnio ródziemnomorskiej i rodowiska kultury my-

ke skiej, w którym szklane i fajansowe wyroby, tak e paciorki, nie 

by y jedynie bi uteri , lecz obiektami o szczególnym magiczno-reli-

gijnym charakterze (Paschalidis, 2009: 19 n.; Nightingale, 2012). 

Podkre la si  przy tym wyra n  sk onno  Myke czyków do sk a-

dania w darach grobowych ciemnoniebieskich szkie  (Nightingale, 

1998; 2004; Nikita, 2003). Posiadaniu i sk adaniu do grobu „my-

ke skich” paciorków fajansowych w Kietrzu mog a wi c towarzy-

szy  g boka wiara w ich magiczne moce, porównywalne do tych, 

jakie przypisywano cenionym wówczas w Mezopotamii, Egipcie czy 

wiecie egejskim ciemnoniebieskim kamieniom lapis lazuli. 

Podsumowanie

W wietle aktualnego poziomu wiedzy trzy du e ciemnoniebie-

skie paciorki odkryte w grobie nr 2303 na cmentarzysku kultury 

u yckiej w Kietrzu reprezentuj  ozdoby wykonane ze staro yt-

nego fajansu. Nale  one do znalezisk bardzo rzadko odkrywa-

nych na obszarze Europy rodkowej, a wywodz cych si  z kr gu 

kultur wschodnio ródziemnomorskich. Tego rodzaju paciorki by y 

pospolitymi ozdobami w kulturze myke skiej, w okresie pó nohel-

ladzkim IIIA-IIIC (ok. 1390/1370 – 1065 p.n.e.), gdy dochodzi a 

ona do szczytu swojego rozwoju, a nast pnie popad a w faz  dyna-

micznego za amania. Na obszarze Polski „myke skie” paciorki fa-

jansowe stanowi  niew tpliwie jedne z najciekawszych wczesnych 

wyrobów szklarskich2. S  one dowodem na funkcjonowanie tzw. 

szlaku bursztynowego, który w epoce br zu czy  dorzecze Odry 

ze wiatem wschodnio ródziemnomorskim, a dodatkowo s  wyra-

zem zainteresowania spo eczno ci kultury u yckiej dobrami luksu-

sowymi o niew tpliwych walorach estetycznych i warto ciach sym-

boliczno-magicznych.
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