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Antropogeniczne formy krajobrazowe powstałe w pradziejach
i wczesnym średniowieczu w dorzeczu środkowej Wieprzy

Prehistoric and Early Middle Age anthropogenic forms
within the landscape of the middle Wieprza river catchment

W³odzimierz R¹czkowski*

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prahistorii, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

Zarys treści: W dolinie Wieprzy znajduje się stosunkowo niewiele form antropogenicznych o genezie pradziejowej lub
wczesnośredniowiecznej widocznych obecnie w krajobrazie. Są to głównie kurhany oraz grodziska. Kurhany pochodzą z
okresów od epoki brązu po wczesne średniowiecze, natomiast grodziska reprezentują wyłącznie okres wczesnego średnio-
wiecza. Tradycyjnie funkcja kurhanów sprowadzana jest do miejsca pochówku zmarłego, a grodziska miały pełnić głównie
rolę związaną z obronnością. Coraz częściej pojawiają się interpretacje wskazujące, że kurhany mogły również odgrywać rolę
legitymizowania praw do danego terytorium, wyznaczać granice terytorialne poszczególnych grup społecznych. Unikatowy
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy z okolic Wrześnicy pozwala na jego interpretację (w tym krajobrazowych form an-
tropogenicznych) jako złożoną strukturę społeczno-kulturową, w której wszystkie elementy były ze sobą powiązane znacze-
niowo.
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Abstract: Anthropogenic forms within the landscape of the central catchment of the Wieprza river are only a small part of
the traces of primeval and medieval cultural activity. Likewise, the range of these remains is very narrow. So far only two ty-
pes of such remains have been identified. They are barrows (earth or stone-earth mounds connected with burials) and the
ramparts of medieval strongholds.
The burial mounds currently identified in the landscape date from different periods – from the Bronze Age (approx. 1000
BC.) to the early Middle Ages. They not only occur in clusters numbering from several to hundreds, but also in isolation. It is
hard to define any clear cultural patterns connected with the location and construction of the mounds in any specific period.
In the regions of Janiewice and Żukowo the burial mounds were built on elevated ground, on small morainic hills. It has not
been ruled out that such locations were chosen consciously, so that the form of the mound would not only dominate the past
landscape but also serve as a point of reference for the local community (as well as any travellers).
The second category of archaeological sites whose form in the landscape has survived are strongholds. In the catchment of
the central Wieprza river all the strongholds date from the early Middle Ages. Three are situated in the Wieprza valley:
Wrześnica (site 7) and Sławsko (site 5) on the flood plain, and Stary Kraków (site 6) on the edge of the valley. Three remain-
ing sites are located a few kilometres east of the Wieprza valley: in Gać (site 2), Kczewo (site 2) and Dobrzęcin (site 3). Each
of the six strongholds is in a specific position and of particular size and shape, therefore we can rule out any repetition of con-
struction design. All the strongholds (except for Sławsko) date from the 8th–9th/10th centuries.
The largest concentration of anthropogenic earthworks in the central Wieprza catchment can be found around Wrześnica.
There is an early medieval stronghold and a complex of six burial mounds. We can also include the remains of medieval vil-
lages (all on the left bank of the Wieprza) of which there are no traces visible as landscape forms. The whole settlement com-
plex is unique in Pomerania and the archaeological and environmental research carried out so far leads to discussion as to
how the medieval landscape was shaped.
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I assume that for the elite living in the stronghold the range of visibility related to power, control over the living and the rela-
tion between this world and the one of the dead. But there is also another visual relation which seems to be important – the
range of visibility from the burial mounds, particularly where larger mounds are concerned. The ancestors buried on the top
of the burial mounds had a huge range of visibility over the micro-region and in a symbolic way they controlled the whole
range of activities of the living – their settlements, fields and other places of activity. The elite living in the stronghold were
also under the control of their ancestors. The whole community could be safe from enemies, inner disturbances in social re-
lations as well as spiritual influences. The community was controlled and protected by their ancestors. Thanks to mutually in-
clusive relations between the inhabitants of the settlement and those of the stronghold, as well as the ancestors’ graves, a
complex structure was created and social structure was authorised and strengthened.
From a social aspect both the stronghold and the burial mounds became the proof of power, symbolizing the prestige of the
group as well as its elite. The elite who lived in the stronghold could, thanks to the range of visibility, in a both practical and
symbolic way control the area and be, in a way, intermediaries for contact between the world of the living (on the left bank of
the Wieprza river) and that of the dead (on the right bank of the river). And vice versa, the ancestors could control the world
of living. How the positions of the strongholds and burial mounds to be constructed were chosen was not therefore due to
environmental conditions but the juncture of the whole social and cultural structure which was essential for the community.
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Wprowadzenie

Truizmem jest dziś stwierdzenie, że krajobrazy, które
obserwujemy, które nas otaczają, w których żyjemy, są
efektem długotrwałych procesów geologicznych i geomor-
fologicznych oraz kulturowych. W niektórych koncepcjach
filozoficznych przyjmuje się, że podział na naturę i kulturę
nie istnieje. Krajobraz jest społecznie konstruowany, uza-
leżniony od naszego sposobu jego postrzegania, definio-
wania, opisywania i komunikowania. Dychotomia natu-
ra–kultura jest naszą propozycją na uporządkowanie
pewnego sposobu doświadczania świata, rozumienia go i w
konsekwencji efektywnego funkcjonowania w nim. Zatem
rozmaite formy terenowe, które obserwujemy, można po-
traktować jako obecne w naszym systemie kulturowym
dzięki wprowadzeniu określonych definicji, kryteriów, wy-
odrębnieniu cech istotnych z naszego punktu widzenia,
lecz które nie zostały stworzone w rezultacie działań ludz-
kich. Do takich form zaliczyć więc można np. sandry, ozy,
kemy, paleomeandry, głazy narzutowe itp., czyli obiekty
zwykle uważane za naturalne. W krajobrazie istnieją jesz-
cze oczywiście formy, które powstały w konsekwencji kul-
turowych działań człowieka. Do takich możemy zaliczyć
m.in. grodziska, kurhany, groble itp. Zasadnicza różnica
pomiędzy pierwszymi i drugimi jest taka, że formy „natu-
ralne” nie musiały być elementami krajobrazu człowieka w
przeszłości, mogły nie być postrzegane, nazwane, prze-
kształcone w miejsca (Tilley 1994). Natomiast formy
będące efektem działań człowieka były elementem krajo-
brazu ich twórców, lecz mogły z niego „wypadać”, gdy za-
nikała pamięć o ich treści kulturowej.

W naszej koncepcji krajobrazu dochodzi do syn-
tezy form „naturalnych” i kulturowych, choć nieko-
niecznie ich sumy. Nie jest jednak powiedziane, że
te, które postrzegamy, nazywamy, identyfikujemy,
wyczerpują pełną gamę istniejących elementów. Hi-
storia nauki uczy, że zawsze coś jeszcze można od-
kryć, zidentyfikować, zinterpretować. W takim uję-
ciu krajobraz ciągle ulega zmianom, jest dynamiczny,
niepowtarzalny.

Patrząc z perspektywy archeologicznej na krajo-
braz doliny Wieprzy, pamiętać musimy, że we
współczesnym dyskursie naukowym pojawiają się
przynajmniej dwa podejścia do rozumienia krajobra-
zu i elementów w nim się znajdujących. Jedno z nich
akcentuje obecność widocznych w terenie form an-
tropogenicznych (np. grodzisk czy kurhanów) (por.
Kobyliński 1999), a drugie podkreśla potrzebę
uwzględniania również takich pozostałości, które są
obecnie nieczytelne jako formy terenowe (np. Bar-
ford 2005). Konieczność uwzględniania wszystkich
pozostałości wynika z ujmowania krajobrazu w spo-
sób dynamiczny, zmienny. Obejmuje procesy tworze-
nia, użytkowania i porzucania poszczególnych ele-
mentów kulturowych lokalizowanych w określonych
kontekstach „naturalnych”, we wzajemnych relacjach
przestrzennych. Pamięć o starszych elementach kul-
turowych lub możliwość rozpoznawania pozostałości
po nich mogły mieć wpływ na kształtowanie kolejnych
krajobrazów przez kolejne społeczności w następu-
jących po sobie okresach w przeszłości.

Te dwie perspektywy prowadzą do skrajnie od-
miennych wyobrażeń o przeszłych krajobrazach. W
środkowym dorzeczu Wieprzy (lecz nie tylko) kraj-
obrazy, w których uwzględnia się tylko widoczne
jeszcze formy terenowe, są niebywale ubogie. Liczba
znanych obiektów archeologicznych, które wciąż są
czytelne w terenie, jest bardzo niewielka (ryc. 1A). Z
drugiej strony zestawienie z rozpoznanymi dotąd śla-
dami aktywności człowieka, które nie są obecnie czy-
telne jako formy terenowe (czyli pozostałości osad
otwartych, cmentarzysk płaskich, obozowisk, zniwe-
lowanych kurhanów, grobowców itp.) (ryc. 1B), po-
kazuje, jak intensywnie obszar ten był w przeszłości
zasiedlony, i w konsekwencji, jak wiele rozmaitych
krajobrazów było społecznie konstruowanych.

Ze względu na kontekst tej publikacji uwagę
ograniczę wyłącznie do stanowisk archeologicznych
czytelnych obecnie w terenie ujmowanych jako for-
my antropogeniczne. Są one częścią naszego kraj-
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obrazu (choć może nie dla wszystkich, gdyż wielu
mieszkańców okolicznych wsi wcale nie dostrzega
ich obecności). Pamiętać też trzeba, że jest to bardzo
zawężony sposób patrzenia na przeszłe krajobrazy
doliny Wieprzy.

Antropogeniczne formy krajobrazowe

Antropogeniczne formy krajobrazowe na obsza-
rze środkowego dorzecza Wieprzy stanowią niewiel-
ki ułamek wszelkich śladów działalności kulturowej
w pradziejach i wczesnym średniowieczu (ryc. 1A).
Również „asortyment” tych pozostałości jest bardzo
ubogi. Jak dotąd zarejestrowano zaledwie dwa typy
takich pozostałości. Są to kurhany (ziemne lub ka-
mienno-ziemne nasypy związane z pochówkami)
oraz wały grodzisk wczesnośredniowiecznych.

Kurhany obecnie rejestrowane w krajobrazie po-
wstały w różnych okresach – od epoki brązu (od
około 1000 lat p.n.e.) po wczesne średniowiecze. Wy-
stępują w skupiskach po kilka, kilkanaście lub kilka-
dziesiąt, ale też i pojedynczo. Ich liczba w skupiskach

nie musi oznaczać, że taka była idea ich budowni-
czych. Wiele z istniejących dziś kurhanów ma ślady
zniszczeń, wkopów, co pozwala również myśleć, że
sporo zostało całkowicie zniwelowanych.

Ze względu na procesy denudacyjne obecna wiel-
kość kurhanów nie odpowiada ich pierwotnym wy-
miarom. Intensywność takich procesów w odniesieniu
do indywidualnych kurhanów w dużym stopniu uzale-
żniona była od sposobu ich konstrukcji. Najbardziej
na rozsypywanie narażone były kurhany ziemne (a ra-
czej piaszczyste). W konsekwencji rejestruje się dzisiaj
kurhany o średnicach od 3–4 m do 10–15 m, a
zupełnie sporadycznie do 25 m. Co do zachowanej wy-
sokości, to wiele z nich jest bardzo niskich – 0,3–0,5 m
(niższe są praktycznie niemożliwe do zidentyfikowa-
nia). Większość zachowanych kurhanów ma wysokość
do około 1,0–1,5 m. Ewenementem są kurhany o wy-
sokości do 3,0–4,0 m (np. Wrześnica, stan. 16).

Z wielu różnych powodów wynikających ze stanu
zachowania kurhanów czy ich rozpoznania doty-
czącego chronologii i konstrukcji trudno jest mówić
o wyraźnych tendencjach kulturowych związanych z
lokalizacją i budową kurhanów w poszczególnych
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Ryc. 1. Mapy rozmieszczenia stanowisk archeologicznych w dorzeczu środkowej Wieprzy
A – stanowiska z zachowaną formą krajobrazową; B – stanowiska całkowicie zniwelowane (nie widoczne w terenie)

Fig. 1. Maps of the distribution of archaeological sites within the central Wieprza river catchment
A – earthworks; B – levelled sites



okresach. W rejonie Janiewic i Żukowa występują
kurhany budowane na wysoczyźnie, na niewielkich
pagórkach morenowych (ryc. 2). Jak dotąd ani na
Pomorzu, ani w Polsce nie były prowadzone studia
nad regułami kulturowymi, które by obligowały do
takiej lokalizacji pojedynczych kurhanów lub ich
grup. Nie jest wykluczone, że świadomie wybierano
takie miejsca, by kurhan nie tylko swą formą domi-
nował w przeszłym krajobrazie, stanowił punkt od-
niesienia dla lokalnej społeczności (a także dla przy-
bysza). Takie wnioski można wysunąć na podstawie
studiów nad rozmieszczeniem kurhanów w Wielkiej
Brytanii, przy założeniu, że wzajemne relacje widocz-
nościowe stanowiły podstawę kształtowania prze-
szłych relacji kulturowych (np. Wheatley 1995). Mimo
że większość tych kurhanów pochodzi zapewne z
młodszej epoki brązu (około 1000–700/600 lat p.n.e.)
lub okresu wpływów rzymskich (I–IV wiek n.e.), nie
można wykluczyć, że taka lokalizacja grobowców kur-
hanowych powielała funkcje, które przypisuje się gro-
bowcom megalitycznym w neolicie, czyli m.in. znako-
wania terenu przynależnego danej społeczności lub
legitymizowania praw do niego poprzez odwoływanie
się do złożonych w kurhanie kości przodków (np.
Renfrew, Bahn 2002, Wierzbicki 1999).

Jeżeli nawet przyjmiemy takie funkcje dla niektó-
rych kurhanów, to chyba nie dotyczyły one wszyst-
kich dotąd zarejestrowanych. Sporo bowiem usytu-
owanych jest na stokach lub terasach doliny Wieprzy
i kwestie widoczności mogły nie być decydujące dla
ich lokalizacji.

Druga kategoria stanowisk archeologicznych,
które zachowały jeszcze formę terenową, to grodzi-

ska. W rejonie dorzecza środkowej Wieprzy wszyst-
kie grodziska pochodzą z wczesnego średniowiecza
(por. Rączkowski 1993, 1999). Trzy z nich usytuowa-
ne są w dolinie Wieprzy: Wrześnica, stan. 7, i Sław-
sko, stan. 5 (na równinie zalewowej), a Stary Kraków,
stan. 6, na krawędzi doliny. Trzy pozostałe znajdują
się w odległości kilku kilometrów na wschód od doli-
ny Wieprzy: w Gaci (stan. 2), Kczewie (stan. 2) i Do-
brzęcinie (stan. 3). Każdy z tych sześciu grodów ma
specyficzną lokalizację, wielkość i kształt, zatem nie
można mówić o powielanym schemacie ich budowy.
Wszystkie grody (z wyjątkiem grodu w Sławsku) po-
chodzą z VIII–IX/X w. (Łosiński i in. 1971, Rącz-
kowski, Sikorski 1996).

Wały grodziska w Sławsku z X–XII w. istniały do
1870 r., kiedy to zostało całkowicie zniwelowane
(Łosiński i in. 1971: 215). Jest to dobry przykład po-
kazujący, że w krajobrazie istotne są elementy na-
zwane, zinterpretowane, którym przypisuje się okre-
śloną wartość kulturową. Dla mieszkańców Sławska
w XIX w. wały grodu wczesnośredniowiecznego nie
były szczególnie pozytywnie waloryzowane, co po-
zwoliło na ich całkowitą niwelację w procesie zago-
spodarowywania nadrzecznych łąk jako skutku poli-
tyki gospodarczej państwa pruskiego. Dziś grodzisko
to jest widoczne tylko na zdjęciach lotniczych (fot. 1).
W literaturze (Łosiński i in. 1971: 215) jest ono opi-
sane jako pierścieniowate i wnioskować można, że
było jednoczłonowe. Analiza zdjęcia lotniczego wy-
konanego w 1996 r. pozwala wysunąć hipotezę, że
gród mógł być dwuczłonowy z rozbudowanym od
strony zachodniej podgrodziem (prawdopodobnie
również otoczonym wałem i fosą). Nie jest wykluczo-
ne, że to właśnie tak zarysowany gród znajduje się na
mapie Schmettaua z 1780 r. (Schmettau 1780).

W dorzeczu środkowej Wieprzy jest jeszcze jeden
obiekt, który ma w pewnym stopniu zachowaną for-
mę terenową. Informacje o nim nie były dotąd publi-
kowane i niewiele o nim wiadomo. Został zarejestro-
wany na zdjęciu lotniczym w okolicy Gwiazdówka
(gm. Sławno) (fot. 2). Usytuowany jest na równinie
zalewowej. Zachowany jest w formie zespołu niewy-
sokich nasypów (do około 0,5 m) o szerokości około
1,5 m. Nasyp tworzy kształt zbliżony do prostokąta.
Jego północno-zachodni narożnik został uszkodzony
przez meandrującą rzekę. W tym miejscu widać, że
poniżej nasypu (około 0,5–0,7 m poniżej poziomu
łąki) znajdują się konstrukcje drewniane (stopniowo
wypłukiwane z brzegu przez rzekę). Widoczne są one
na całym odcinku uszkodzonego narożnika tego za-
łożenia. Pozwala to przypuszczać, że zalegające niżej
konstrukcje drewniane są integralną częścią tego
prostokątnego obiektu.
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Ryc. 2. Mapa rozmieszczenia kurhanów w rejonie Janie-
wic i Żukowa

Fig. 2. Map of distribution of burial mounds within the
area of Janiewice and Żukowo



Krajobraz wczesnośredniowiecznego
zespołu osadniczego w rejonie
Wrześnicy

Najwięcej antropogenicznych form krajobrazo-
wych w środkowym dorzeczu Wieprzy przetrwało w
okolicach Wrześnicy. Znajduje się tam grodzisko
wczesnośredniowieczne oraz kompleks sześciu
cmentarzysk kurhanowych (nie ma absolutnej pew-
ności, że wszystkie pochodzą z okresu powstania i
użytkowania grodu, lecz przynajmniej połowa z nich
datowana jest na okres wczesnośredniowieczny). Do
tego zespołu osadniczego zaliczyć jeszcze można po-
zostałości po wczesnośredniowiecznych wsiach
(wszystkie na lewym brzegu Wieprzy) (ryc. 3). Te
ostatnie nie pozostawiły po sobie śladów widocznych
jako formy terenowe. Cały ten kompleks osadniczy
jest unikatowy w skali Pomorza i przeprowadzone
dotychczas badania archeologiczno-przyrodnicze
pozwalają na rozważania nad kształtowaniem kraj-
obrazu we wczesnym średniowieczu.

Punktem wyjścia jest grodzisko usytuowane na
prawym brzegu Wieprzy, na równinie zalewowej. Na
zdjęciach lotniczych doliny Wieprzy w tym rejonie
można zaobserwować ślady po licznych paleomean-

drach (Florek 1994). Jeden z nich otacza gród. Taka
obserwacja wspierała powszechnie akceptowany
pogląd, że wczesnośredniowieczne grody budowano
w miejscach z natury obronnych. Nie inaczej miało
być we Wrześnicy, gdzie zakole paleomeandra mia-
no wybrać jako doskonałe miejsce pod budowę gro-
du. Paleomenader miał pełnić funkcję naturalnej
fosy. Badania archeologiczne i przyrodnicze prze-
prowadzone w obrębie grodziska, jak i w jego otocze-
niu, podważyły ten pogląd i stworzyły warunki dla
nowej interpretacji organizacji przestrzeni społecz-
ności wczesnośredniowiecznych (Rączkowski 1998).

Archeologiczne badania wykopaliskowe potwier-
dziły, że koryto Wieprzy było po tej samej stronie
grodu co obecnie (czyli na zachód od grodu). Tuż
przy obecnym brzegu rzeki odkryto faszyny wzmac-
niające brzeg oraz pozostałości (po?)mostu
(Latałowa, Rączkowski 1999) (fot. 3). W rejonie tym
stwierdzono również pozostałości rozmaitej aktyw-
ności człowieka oraz fragment drogi moszczonej
drewnem, a prowadzącej od przystani (przeprawy
przez rzekę?) do szerokiej bramy grodu. Co więcej,
moszczone plecionką przejście zarejestrowano też
po przeciwnej stronie grodu pomiędzy wałem grodu
a paleomeandrem. Odkrycia te w coraz większym
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Fot. 1. Sławsko, gm. Sławno. Zdjęcie lotnicze całkowicie zniwelowanego grodziska wczesnośredniowiecznego (fot. W.
Rączkowski, 1996)

Photo 1. Sławsko, comm. Sławno. Aerial photograph of a levelled early medieval stronghold (photo W. Rączkowski, 1996)



stopniu kolidowały z wyobrażeniem o racjonalnym
działaniu budowniczych i mieszkańców przy założe-
niu, że gród miał pełnić funkcję obronną. Analizy
osadów wypełniających paleomeander otaczający
gród nie dały jednoznacznego potwierdzenia, że był
on wypełniony wodą (Kirschenstein, Kaczmarzyk
1994, Florek i in. 1998) w okresie budowy i użytkowa-
nia grodu. Natomiast analiza okrzemkowa wręcz
wskazywała, że ów paleomeander był już wypełniony
i porośnięty kępami turzyc (Pieścikowski 1994).

Wątpliwości wynikające z interpretacji danych
przyrodniczych, jak i archeologicznych w zakresie
konstrukcji obronnych (np. Niesyty, Hoppel 1998)
skierowały uwagę w stronę analizy szerszego, spo-
łecznego kontekstu budowy grodu (Rączkowski
2003). Analiza przekształceń struktury osadniczej
społeczności VIII–IX w. pozwoliła wyciągnąć wnio-
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Fot. 2. Gwiazdówko, gm. Sławno. Zdjęcie lotnicze nietypowego obiektu o słabo widocznej formie terenowej (fot. W.
Rączkowski, 1997)

Photo 2. Gwiazdówko, comm. Sławno. Aerial photograph of an atypical feature with faintly visible low banks (photo W.
Rączkowski, 1997)

Ryc. 3. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w re-
jonie grodziska we Wrześnicy

1 – grodzisko; 2 – cmentarzysko kurhanowe; 3 – osada; 4 – śla-
dy aktywności gospodarczej

Fig. 3. An early medieval stronghold in Wrześnica and a
complex of sites within its catchment

1 – stronghold; 2 – burial mounds; 3 – settlement; 4 – traces of
past economic activity



sek, że w rejonie środkowej Wieprzy wykształciły się
wspólnoty rodowo-terytorialne. Rywalizacja pomię-
dzy nimi, niezależnie od istniejących powiązań krew-
niaczych czy sąsiedzkich, mogła prowadzić do wy-
kształcenia symbolicznych form określających
tożsamość każdej z tych grup, w tym również mogły
one podejmować próby manifestowania swojej siły, po-
zycji. Taką formą symbolicznej manifestacji mogła być
budowa grodu (por. Johansen 1996). Zatem najwa-
żniejszą funkcją takiego grodu wcale nie była obrona
przed sąsiadami, lecz pokazanie własnej siły, organiza-
cji, pozycji wśród pozostałych grup. Posiadanie grodu
utwierdzało prestiż danej grupy. Być może również
koncentracja ludności wokół grodu była miarą prestiżu
danego klanu lub wspólnoty terytorialnej.

Gród stawał się symbolem siły grupy (ekonomicz-
nej, społecznej), ale równocześnie nie mógł ograni-
czać dostępu do elit wspólnoty. W konsekwencji po-
wstał obiekt, który stwarzając wizualny pozór
obronności, równocześnie był łatwo dostępny dla
wszystkich. Wizualny aspekt znaczącej obronności
grodu podkreślony był drewnianymi konstrukcjami
korony wału oraz linii drewnianych zasieków osadzo-
nych w niskim nasypie kamienno-ziemnym (czostki)
znajdującym się na wewnętrznym łuku paleokoryta
(Niesyty, Hoppel 1998, Niesyty 1999). Z drugiej stro-

ny dostępność do grodu akcentowały moszczone
drewnem drogi, bardzo szeroka brama, zagospoda-
rowanie i zabudowa jego sąsiedztwa.

Zwrócenie uwagi na rolę wizualności w kulturze
społeczności wczesnego średniowiecza zaowocowało
ukierunkowaniem dalszych studiów w stronę aplika-
cji metody viewshed i określenia znaczenia wzajem-
nych relacji przestrzennych pomiędzy grodem a znaj-
dującymi się w pobliżu osadami otwartymi (na lewym
brzegi Wieprzy) oraz cmentarzyskami kurhanowymi
(na prawym brzegu Wieprzy) (Zapłata, Tschan 2001,
Zapłata 2003). Wyniki analizy widoczności pozornie
mogą być zaskakujące. Mieszkańcy grodu znajdu-
jącego się na dnie doliny Wieprzy mieli w zasięgu
wzroku prawie wszystkie cmentarzyska kurhanowe
oraz większość osad otwartych. Również z cmenta-
rzysk widoczność była bardzo szeroka i obejmowała
zarówno gród, jak i osady otwarte, a także znaczący
odcinek doliny Wieprzy. W „najgorszej sytuacji” byli
mieszkańcy niektórych osad, gdyż ich pole widzenia
było stosunkowo najbardziej ograniczone.

Nazywanie i identyfikacja poszczególnych fragmen-
tów przestrzeni miało kluczowe znaczenie dla budowa-
nia tożsamości grup społecznych, przekształcania
środowiska przyrodniczego w kulturowe. Poprzez wy-
odrębnienie, waloryzowanie poszczególnych fragmen-
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Fot. 3. Wrześnica, gm. Sławno, stan. 7. (Po?)most i faszynowany brzeg wczesnośredniowiecznego koryta Wieprzy (fot. W.
Rączkowski, 1994)

Photo 3. Wrześnica, comm. Sławno, site 7. Wooden remains of pier (?bridge) and the fascined edge of the medieval corridor
of the Wieprza river (photo W. Rączkowski, 1994)



tów przestrzeni, tworzenie antropogenicznych elemen-
tów krajobrazowych oraz połączenie ich z systemem
wierzeń i mitów stawały się one elementem krajobrazu
postrzeganego przez daną społeczność oraz formą kul-
turowej kontroli tej przestrzeni. Miejsca takie nabie-
rały znaczeń, sensów, które były odczytywane przez
wszystkich członków tej społeczności. W takiej walory-
zowanej przestrzeni wyodrębniano miejsca, w których
była dopuszczalna lub zakazana określona aktywność
kulturowa (Layton 1999). Inny rodzaj aktywności moż-
liwy był w obrębie osad, a inny na cmentarzyskach.

Dla mieszkańców grodu osady, cmentarzyska i
miejsca aktywności gospodarczej charakteryzowały się
m.in. tym, że były widoczne. Poprzez tę cechę stawały
się dla nich ważne – z jednej strony, bo nadawali zna-
czenia widocznym miejscom, a z drugiej strony – bo
miejsca te istniały w stałym i codziennym „wizualnym”
kontakcie z mieszkańcami grodu. Nie pozostawało to
bez znaczenia dla sposobu ich postrzegania, umiesz-
czania ich we wczesnośredniowiecznym krajobrazie.
Podobnie zapewne było w odniesieniu do niektórych
elementów topograficznych.

Szczególnie cmentarzyska pełniły istotną rolę w bu-
dowaniu tożsamości grupowej oraz jej utrwalaniu.
Lecz cmentarzyska znajdujące się po drugiej stronie
rzeki nie były stale fizycznie dostępne. Natomiast ich
lokalizacja pozwalała na wizualne obcowanie z tymi
miejscami. Wzrok stawał się pomostem pomiędzy
dwoma światami – „światem żywych” na lewym brzegu
Wieprzy i „światem zmarłych” na prawym brzegu. Po-
dobna sytuacja dotyczyła zmarłych pochowanych na
cmentarzyskach. Ich duchy nie mogły „fizycznie” obco-
wać z mieszkańcami osad, lecz pozostawały w „wizual-
nym kontakcie”.

Wizualny kontakt nie zapewniał obcowania pomię-
dzy wszystkimi osadami i cmentarzyskami. I tu można
sformułować hipotezę, że to gród łączył różne miejsca
w krajobrazie w jedną strukturę. Tym, którzy nie mogli
obserwować miejsca, gdzie przebywali zmarli i w ten
sposób symbolicznie obcować z nimi, pozostawało ob-
cowanie z miejscem, które było pośrednikiem pomię-
dzy nimi a „światem zmarłych”. Miejscem takim był
gród łączący dwa brzegi rzeki. Dla lokalnej społeczno-
ści nabierał znaczenia miejsca, w którym człowiek mógł
obcować wzrokowo i symbolicznie z innym miejscem.
Gród zatem dawał możliwość wzajemnego obcowania
dwóch światów.

Gród był również swoistym punktem widokowym.
Dolina rzeki i przemieszczający się wzdłuż niej ludzie,
najlepiej byli widoczni dla tych, którzy znajdowali się w
grodzie (na koronie wału), a nie byli widoczni dla tych,
którzy mieszkali w innych miejscach. Dawało to uprzy-
wilejowaną pozycję mieszkańcom grodu. Mogli oni
sprawować symboliczną i praktyczną kontrolę nad
znaczną częścią mikroregionu.

Z takiej perspektywy gród jawi się jako złożona
struktura obejmująca wszystkie sfery życia (społeczne-
go, politycznego, magicznego, ekonomicznego). Są

one ze sobą ściśle powiązane i trudno je rozdzielać.
Istotnym elementem tych funkcji jest to, że właściwie
we wszystkich ich aspektach dochodzi do doświadcza-
nia władzy. W sferze gospodarczej widoczne jest to za-
równo w zakresie dystrybucji i redystrybucji towarów,
jak i kontroli rzeki jako szlaku komunikacyjnego i han-
dlowego. W aspekcie społecznym gród stanowił świa-
dectwo siły, symbolizował prestiż zarówno grupy spo-
łecznej, jak i jej elity. Elita mieszkająca w grodzie
mogła dzięki zakresowi widoczności w sposób prak-
tyczny i symboliczny kontrolować przestrzeń oraz być
swego rodzaju pośrednikiem w kontaktach pomiędzy
„światem żywych” i „światem zmarłych”. Wybór miej-
sca pod budowę grodu nie był zatem konsekwen-
cją środowiskowych uwarunkowań wynikających z
potencjalnej obronności miejsca, ale splotem
całokształtu uwarunkowań społeczno-kulturo-
wych, które były istotne dla tej wspólnoty.

Lecz jest również inny aspekt wizualnej relacji,
która wydaje się tu ważna. Chodzi o widoczność z
kurhanów, w szczególności tych o większych rozmia-
rach. Przodkowie pochowani na wierzchołku tych
kurhanów (w rejonie Wrześnicy dominowała forma
pochówku ciałopalnego nakurhanowego, tzn. spalo-
ne szczątki zmarłego umieszczano w popielnicy i
ustawiano na wierzchołku kurhanu – por. Zoll-Ada-
mikowa 1979), dysponowali szerokim polem wido-
kowym obejmującym znaczący obszar mikroregionu.
W ten symboliczny sposób przodkowie kontrolowali
„świat żywych”, ich osady, pola i miejsca aktywności
gospodarczej i społecznej. Elita zamieszkująca w
grodzie była również pod „kontrolą” duchów przod-
ków. W takiej złożonej strukturze wzajemnych rela-
cji pojawiała się klamra, która utrwalała całą struktu-
rę. Wspólnota uzyskiwała poczucie bezpieczeństwa
przed zewnętrznym zagrożeniem, ale, co być może
ważniejsze, również przed zakłóceniami w obrębie
społeczności (elita nie mogła swobodnie podejmo-
wać decyzji dotyczących całej społeczności i zmieniać
reguł wewnątrzspołecznych), jak i wpływami obcych
duchów. Społeczność była kontrolowana i chroniona
przez duchy przodków. Dzięki wzajemnie uzu-
pełniającym się relacjom widoczności pomiędzy
mieszkańcami osad, grodu oraz duchami przodków
na cmentarzyskach, budowana była złożona struktu-
ra, a społeczne relacje były sankcjonowane, legitymi-
zowane i wzmacniane.

Cała ta koncepcja podejścia do wczesnośrednio-
wiecznego krajobrazu środkowego dorzecza Wiep-
rzy bazuje na założeniu o kulturowej roli widoczno-
ści. W analizach widoczności standardowo przyjmuje
się założenie o braku roślinności drzewiastej czy
krzewiastej, które ograniczają tę widoczność (np.
Lock, Harris 1996). Rodzi to szereg dyskusji i wątpli-
wości co do możliwości aplikacji metody viewshed
(por. Tschan i in. 2000). Z perspektywy analizy przy-
kładu wczesnośredniowiecznego krajobrazu w okoli-
cy Wrześnicy, możemy chyba przyjąć, że roślinność w
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istotny sposób nie przeszkadzała w „wizualnej kon-
troli przestrzeni”. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile ty-
sięcy drzew (głównie dębów) zostało wyciętych w
długim, ponad 20-letnim procesie budowy grodu
(Niesyty, Hoppel 1998, Niesyty 1999) (fot. 4), ile
drewna wykorzystano do moszczenia dróg i przejść,
ile wykarczowano znaczących powierzchni pod pola
uprawne na lewym brzegu Wieprzy, ile drewna zuży-
to jako opał w codziennej działalności itp., itd., to wy-
daje się uzasadnione przyjęcie założenia, że lokalnie
dolina Wieprzy była znacząco odlesiona. Wskazuje
to dodatkowo na istotny aspekt, jakim był wpływ
człowieka na krajobraz doliny Wieprzy nie tylko po-
przez budowę wyraźnie manifestujących się form
krajobrazowych (gród, kurhany), lecz również po-
przez zagospodarowywanie znaczących powierzchni,
ich odlesianie i w konsekwencji – zmiany poziomu
wód gruntowych czy nasilenie lub osłabienie proce-
sów erozyjnych.

Podsumowanie

Obecny obraz doliny Wieprzy to efekt długo-
trwałych procesów zachodzących w jej obrębie i uj-
mowanych jako procesy geologiczno-geomorfolo-
giczne (np. Florek 1991, 2002) oraz kulturowe od
czasu pojawienia się w niej człowieka w epoce kamie-
nia (np. Rączkowski 1994). Istotne jest również, jak
my współcześnie patrzymy na tę dolinę, jak ją ocenia-
my, jakie elementy uznajemy za bardziej lub mniej
istotne, ale także jak rozumiemy zachodzące w niej
procesy. Pamiętać należy, że zdecydowana większość
śladów aktywności człowieka w dolinie nie jest dziś
czytelna. Ograniczenie się wyłącznie do obserwowal-
nych w terenie form w sposób istotny zubaża i znie-
kształca nasze wyobrażenie o krajobrazie doliny
Wieprzy w przeszłości. Tylko jeden wspomniany
przykład zespołu osadniczego ze stosunkowo krót-
kiego odcinka czasu (VIII–XI w.) pokazuje, jak wiel-
ka była różnorodność i złożoność procesów kulturo-
wych zachodzących w dolinie Wieprzy. Na każdym
etapie rozwoju kulturowego dochodziło do budowa-
nia specyficznych wyobrażeń o przestrzeni, w których
uwzględniane były lub nie „formy naturalne” i antro-
pogeniczne.
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Fot. 4. Wrześnica, gm. Sławno, stan. 7. Fragment drewnianej (dębowej) konstrukcji podstawy wału (fot. W. Rączkowski, 1995)
Photo 4. Wrześnica, comm. Sławno, site 7. Wooden (oak) construction of the rampart (photo W. Rączkowski, 1995)
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