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Recenzje i omówienia
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza,
red. S. Moździoch, K. Chrzan, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań
nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław 2015
(Spotkania Bytomskie VIII), ss. 168 + 21 map, 7 il., 6 fot., 2 schematy, 4 wykresy
Omawiana w niniejszym tekście praca powstała w związku z tematem przewodnim
VIII Spotkań Bytomskich – problemem
rzeki i wody w życiu człowieka średnio-

wiecza. Publikacja składa się z dziesięciu
studiów napisanych przez archeologów
i historyków, które poprzedzone zostały
wstępem autorstwa jednego z redaktorów,
Wojciecha Moździocha (s. 7–11), w syntetycznej formie przedstawiającym treść
kolejnych wystąpień.
Scharakteryzujmy krótko główne tezy
poszczególnych studiów. Całość otwiera
artykuł Jette Anders i Eike Gringmuth-Dallmer pt. Gewässerfunde als Zeugnisse
für das Alltagsleben am Fluss (s. 13–27).
Na wstępie Autorzy przedstawili problemy metodyczne związane z interpretacją
znalezisk w rzekach (niem. Flussfunde),
odwołując się również do prowadzonej
w niemieckiej literaturze dyskusji na temat terminologii stosowanej odnośnie do

tej kategorii źródeł. Przykłady zaczerpnięto m.in. z pracy magisterskiej Jette
Anders, poświęconej znaleziskom z okresu słowiańskiego w północno-wschodnich
Niemczech. W podsumowaniu wskazano
na potrzebę dalszych badań, szczególnie
obszaru dolnej Odry. Podstawowym problemem pozostaje interpretacja poszczególnych znalezisk, np. broni – czy jest ona
świadectwem toczonych walk, czy też ma
raczej związek z praktykami kultowymi
(s. 24–25).
W kolejnym studium, zatytułowanym
Rola rzek w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym (s. 29–51), Wojciech Chudziak
przedstawił problem roli źródeł rzek
jako miejsc o silnym znaczeniu symbolicznym i sakralnym, determinujących
model osadniczy, w którym źródła miały
stanowić punkt centralny. Ten sam schemat osadnictwa Autor dostrzegł w wielu
punktach Pomorza (mikroregiony osadnicze wokół źródeł Parsęty, Regi, Radwi,
Gwdy i Brdy). Jego charakterystycznym
elementem jest wyspa na jeziorze, gdzie
lokalizowano miejsce kultowe. Łączono
ją z lądem za pomocą mostu, a w pobliżu
zakładano cmentarzyska (s. 44). Zdaniem
Autora wyspa była wielofunkcyjnym centrum, którego szczególna rola wynikała
z postrzegania jej w kategoriach kosmologicznych.
W studium zatytułowanym Symboliczna funkcja Wisły w starożytności i we wcześniejszym średniowieczu (s. 53–60) Przemysław Urbańczyk omówił wzmianki na
temat Wisły w tekstach Autorów starożytnych i wczesnośredniowiecznych. Podkreślił przy tym, że z początkowo granicznej rzeki zmieniła ona swe znaczenie pod
koniec I tysiąclecia, stając się wówczas
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synonimem całego obszaru położonego
pomiędzy Karpatami a Bałtykiem (s. 57).
Funkcję identyfikacyjną straciła w drugiej
połowie X w. Autor odrzuca interpretacje
opowiadające się za istnieniem plemienia czy też państwa Wiślan, przyjmując,
że znane od dawna wzmianki źródłowe
są tylko wskazówkami geograficznymi,
pozbawionymi jakiejkolwiek konotacji
etnicznej.
Okresu późnego średniowiecza dotyczy
studium Elżbiety Kowalczyk-Heyman pt.
Rzeki – granice naturalne czy sztuczne?
(s. 61–76). Odwołując się do własnych
badań nad sposobem wyznaczania i opisem
granicy mazowiecko-krzyżackiej w XIV
i XV w., Autorka wskazuje, że zasadniczo rzeka pełniła funkcję scalającą, a nie
rozdzielającą osadnictwo. Ta druga rola
przypadała jej, gdy miała szerokie zabagnione doliny lub gdy otaczały ją rozległe
bagna (s. 63). W związku z tym granica
polityczna oparta na rzece była sztuczna.
Nie wskazywała ona naturalnej granicy
osadniczo-etnicznej, lecz była wykorzystywana jako najwygodniejszy element topografii do poprowadzenia granicy politycznej. Szereg szczegółowych ustaleń Autorki
dopełniają zamieszczone kartogramy, ilustrujące warianty przebiegu granicy mazowiecko-krzyżackiej między ujściem Wincenty a Łekiem i Biebrzą oraz między Pisą
a Wissą i Biebrzą.
Okresowi wczesnośredniowiecznemu
poświecony jest artykuł Tadeusza Baranowskiego Komunikacyjna rola Prosny we
wczesnym średniowieczu (s. 77–92). Omówiony został w nim związek znalezisk monet arabskich z funkcjonowaniem szlaku
wodnego oraz rola rzeki Prosny jako nie
tylko drogi transportu, ale także wyznacznika dla przebiegu szlaków lądowych.
Autor podkreślił też wpływ zmiany warunków wodnych i podniesienia poziomu
wód na lokację nowego miasta Kalisza
w innym miejscu niż starsze osadnictwo.
W tekście zatytułowanym Ląd i ziemia nad Wartą (s. 93–111) Michał Brzo-
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stowski przedstawił rozważania dotyczące roli warunków naturalnych (w tym
rzek) w kształtowaniu osadnictwa nad
środkową Wartą. Wskazał przy tym na
szereg czynników determinujących rozwój lub regres poszczególnych ośrodków
miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem grodu w Lądzie. Przedstawione rozważania o przemianach osadniczych nie
zostały ograniczone do okresu średniowiecza, lecz sięgają XVIII w.
Inny charakter ma studium autorstwa
Anny B. Kowalskiej pt. Ryby i ludzie.
Udział rybołówstwa w życiu gospodarczym
wczesnośredniowiecznego Szczecina na podstawie źródeł archeologicznych (s. 113–126).
Odwołując się do bardzo szczegółowych
analiz zebranego materiału (narzędzia do
połowu i szczątki ichtiologiczne), wskazała ona na rolę rybołówstwa w życiu
mieszkańców Szczecina i zachodzące
w tym zakresie przemiany. W zachowanym
materiale dominują przedmioty łączone
z połowami określanymi jako zespołowe.
Analizy zgromadzonego materiału wskazują, że między końcem XII a początkiem
XIII w. zmieniły się preferencje odnośnie
do gatunków ryb, co znalazło odbicie
w zachowanych elementach sprzętu rybackiego. To ostatnie może zaś wskazywać
na zmiany w systemie połowów (s. 122).
Formę szczegółowego studium przypadku ma również opracowanie Anny
Tyniec pt. Rola rzeki w funkcjonowaniu
i przetrwaniu elementów wczesnośredniowiecznej osady w Brzeziu koło Niepołomic
(s. 127–141). Autorka interpretuje jeden
z odnalezionych obiektów mieszkalnych
jako budynek łaźni. Ciekawym znaleziskiem jest również studnia datowana na
połowę VIII w. (naprawiana ok. 825 r.).
Omawiana osada istniała do połowy
XI w., gdy została opuszczona po podniesieniu się poziomu wód gruntowych.
Próbę syntezy własnych badań historycznych nad rolą rzeki w życiu miasta
podjęła Urszula Sowina. W artykule pt.
Rzeka i miasto w późnym średniowieczu

Recenzje i omówienia
i we wczesnej nowożytności (s. 143–154)
Autorka kreśli uwagi na temat znaczenia
rzeki dla rozwoju handlu, rzemiosła i napędu urządzeń przemysłowych, odwołując się przy tym do przykładów z ziem
polskich i Europy Zachodniej. Wskazując
na Wrocław, podkreśla znaczenie dostępu
do rzeki i dobrych warunków hydrograficznych jako czynników sprzyjających
rozwojowi rzemiosła, a przykładem Płocka ilustruje sytuację odwrotną – problemy z dostępem do wody skutkujące niedorozwojem rzemiosła w mieście.
W ostatnim tekście, zatytułowanym
Excrevit habundanter aqua. Rzeki i strumyki w średniowiecznej historiografii śląskiej (s. 155–168), Wojciech Mrozowicz
dokonał analizy średniowiecznych źródeł
śląskich pod kątem opisu sieci hydrograficznej. Jak zauważył, najczęściej informacje na temat rzek służyły podaniu
lokalizacji opisywanych wsi i dóbr. Rzeka
pojawia się też w kronikach jako bariera,
którą trzeba przekroczyć w trakcie działań wojennych i na której budowane są
mosty. Kronikarze wspominali o nich
jako o zagrożeniu, odnotowując sumiennie informacje o kolejnych powodziach.
Wzmiankowali też uszkodzenie stawów

rybnych, nadmiar wody bądź jej brak.
O rzece była też mowa w kontekście budowy i użytkowania młynów. Generalnie
jednak na kartach kronik odnotowywano
je rzadko, przeważnie wtedy, gdy dochodziło do katastrof.
Podsumowując, należy podkreślić zróżnicowanie tematyczne prezentowanych
studiów. Obok prac dążących do syntetycznego ujęcia podjętej problematyki
mamy tu szereg studiów analitycznych,
zwłaszcza bazujących na materiale archeologicznym. Prawie wszystkie artykuły zaopatrzono w liczne kartogramy i rysunki,
a kilka – w barwne fotografie, które dobrze
uzupełniają wywody Autorów. Czytelnik
otrzymał przegląd kierunków badań prowadzonych przez poszczególnych Autorów, choć czasem jedynie na marginesie
innych prac. Dotykają one większości
najważniejszych zagadnień związanych
z funkcjonowaniem wody i rzeki w życiu człowieka średniowiecza. Oczywiście zbiór ten nie wyczerpuje wszystkich
aspektów wspomnianej problematyki,
czym tylko potwierdza potrzebę prowadzenia dalszych, odpowiednio zaplanowanych badań realizowanych wspólnie
przez specjalistów z różnych dziedzin. 
Rafał Kubicki
(Gdańsk)
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