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Czego (i dlaczego) nie wiemy o najstarszej 
historii Płocka – zagadnienia wybrane

Andrzej Gołembnik
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W połowie 2011 roku, staraniem Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akade-
mii Nauk, w prestiżowej serii wydawniczej Origines Polo-
norum ukazał się tom piąty, dotyczący początków historii 
miasta Płocka1. Autorzy tomu podjęli próbę weryfikacji 
dotychczasowych poglądów dotyczących genezy miasta, 
dokonując przy tym ponownej analizy dostępnych źró-
deł archeologicznych. Celem zapewnienia bieżącej kon-
frontacji poglądów i poszerzenia płaszczyzny wspólnych 
poszukiwań, do udziału w przygotowywanej publikacji 
zaproszeni zostali historycy sztuki. Ich wiedza, w tym 
przede wszystkim różny od archeologów sposób anali-
zowania problemów związanych z reliktami najstarszej 
architektury, stały się – jak sądzę – atutem publikacji. 
Celowo przy pracach nad tomem płockim zrezygnowano 
natomiast z udziału historyków uznając, że na obecnym 
etapie rozpoznania źródeł historycznych udział ich nie 
jest niezbędny. Ten punkt widzenia znalazł zrozumienie 
wśród członków Komisji Kwalifikacyjnej serii wydawniczej, 
złożonej głównie z historyków-mediewistów2. Bowiem 
w trakcie prac nad książką o Płocku uznano, że dopiero 
przygotowywana przez archeologów publikacja, oparta 
na wynikach dogłębnej weryfikacji dostępnych źródeł ar-
cheologicznych i architektonicznych, stać się może pod-
stawą ponownej analizy treści źródeł pisanych.

Prace nad przygotowaniem tomu płockiego trwa-
ły kilka lat. Autorzy poszczególnych rozdziałów przyjęli 
za punkt odniesienia wyniki badań archeologicznych, 
prowadzonych na terenie miasta w ostatniej dekadzie 
ubiegłego stulecia. Możliwość dokonania terenowej 
weryfikacji dawnych ustaleń stała się w tamtym czasie 
możliwa dzięki zrozumieniu władz miasta i wsparciu Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku. I chociaż 
żadne z prowadzonych wtedy badań wykopaliskowych 
nie uzyskały statusu badań programowych, to jednak 
ich liczba i utrzymywana podczas badań dyscyplina, po-
zwoliły w wielu przypadkach na dokonanie ustaleń roz-
strzygających. Natomiast w sprawach budzących wciąż 
wątpliwości, wymagających w przyszłości rozszerzonych 

1  Gołembnik (red.) 2011.
2  W skład Komisji Kwalifikacyjnej serii wchodzą profesorowie: Ro-
man Michałowski, Krzysztof Ożóg, Jacek Polewski i Jerzy Strzelczyk. 

poszukiwań, prace wykopaliskowe ostatniej dekady ubie-
głego stulecia dostarczyły wiedzy, która stać się powinna 
podstawą przyszłych programów badawczych. Fakt od-
mienności sądów i znaczna różnica ocen wyników badań, 
tych dawnych i tych dokonywanych na podstawie wiedzy 
zgromadzonej na przełomie XX i XXI wieku, mogą dziwić. 
Zwrócić jednak należy uwagę, że źródła poddawane ana-
lizie zbierane były w różnych warunkach, a prace wyko-
paliskowe prowadzone były przy zastosowaniu odmien-
nych metod badawczych. Ważną cechą wszystkich tych 
badań jest jednak możliwość dokonywania weryfikacji 
ich wyników. Jest to wystarczający powód, aby rezultaty 
wszystkich niemal prac terenowych traktować z należy-
tą uwagą i powagą. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że archeologia jest jedną z niewielu nauk historycznych, 
która niemal nieprzerwanie dostarcza nowych źródeł, 
a zasób ich wydaje się niemal niewyczerpany.

Zatem warto w tym miejscu – podnosząc problem 
wciąż istniejących rozbieżności interpretacyjnych – zwró-
cić uwagę na sposób wykonywania weryfikacji dawnych 
badań płockich, przypominając przy tym ogólne zasady 
dokonywania oceny wartości materiałów pochodzących 
z badań wykopaliskowych. Należy podkreślić, że owe ma-
teriały, to nie tylko zbiory zabytków ruchomych, ale też 
i wykonana podczas badań dokumentacja. Zastrzegam 
przy tym, że sprawa wiarygodności wyników badań te-
renowych oraz konieczności ich oceny, jest odwiecznym 
problemem archeologii i dotyczy niemal każdego miasta. 
Bowiem nie ulega wątpliwości, że w pełni wiarygodnych 
wyników badań archeologicznych można spodziewać się 
tylko tam, gdzie spełnione są postulowane przez badaczy 
warunki prowadzenia badań. Rzetelne badania prowa-
dzone są wszędzie tam, gdzie sposób prowadzenia badań 
i czas przeznaczony na ich realizację określany jest przez 
archeologa, gdzie zabezpieczona jest możliwość prowa-
dzenia precyzyjnej eksploracji i wykonania wyczerpują-
cej dokumentacji dokonywanych odkryć. Wyższy stopień 
owej rzetelności, a co za tym idzie i wiarygodności wy-
ników badań, pojawia się także i tam, gdzie zapewnione 
zostały odpowiednie środki finansowe, dające szansę 
realizacji programu badań interdyscyplinarnych. Piszę 
o tym, bowiem powszechnie wiadomo, że proponowane 
archeologom warunki badań pozostają w sprzeczności 
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z metodycznymi normami. Przykry to wniosek, ale warto 
o tym pisać, bowiem ta niekorzystna dla archeologii ten-
dencja pogłębia się z roku na rok.

W takiej sytuacji, wśród osób korzystających z wyników 
pracy archeologów, rodzić się może wiele wątpliwości. Bo 
skoro większość badań archeologicznych prowadzonych 
obecnie w naszym kraju – w tym też i w Płocku – nie speł-
niała oczekiwanych przez archeologów kryteriów, to jaką 
należy przyjąć miarę ich oceny? Czy brak odpowiednich 
warunków pracy badawczej dyskwalifikuje jej wynik? 
A jeśli nie, to gdzie jest ta granica, która oddziela wyni-
ki budzące zaufanie od tych, których już wstępna ocena 
nakazuje zachować szczególną ostrożność? Jak klasyfiko-
wać owe niepełne badania i do jakiego stopnia wnioski 
stawiane przez archeologów pozbawionych możliwości 
wykonania pełnych badań mogą być uznane za wiary-
godne? Jakie kryteria ocen stosować w takich sytuacjach 
i czy chęć wykorzystania w pracy naukowej źródeł arche-
ologicznych każdorazowo wymagać powinna ich weryfi-
kacji? Jak wreszcie – wobec wszystkich wymienionych tu 
zagrożeń i niepewności – mają poruszać się reprezentanci 
innych dyscyplin nauki, zajmujących się badaniem prze-
szłości, a nieznający niuansów pracy archeologa? To nie-
wątpliwe trudne do rozwiązania dylematy. Doświadczenia 
płockie, jak sądzę, mogą być w tym względzie dobrym 
przykładem i przyczynkiem do głębszej dyskusji.

Przystępując przed dziesięcioma laty do oceny ma-
teriałów płockich przyjęto założenie, że weryfikacji 
poddane muszą być wszystkie wykonane dotychczas 
prace. Bowiem należy pamiętać, że żadne z dotychczas 
prowadzonych w tym mieście badań archeologicznych 
nie zyskało statusu badań kompletnych. Czas jedynych 
w historii Płocka badań programowych, prowadzonych 
przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w latach 
60. i 70. XX wieku, obarczony był oczywistym nadmiarem 
pozanaukowej presji, której – co nie ulega wątpliwości 
– uległ kierownik prac badawczych3. Okres późniejszych 
badań, firmowanych przez Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, pomimo ambitnych planów i nowa-
torskich posunięć, uznać należy bardziej za eksperyment 
badawczy niźli za próbę kompleksowego rozpoznania 
średniowiecznego miasta4. Z kolei badania prowadzo-
ne na przełomie XX i XXI wieku, pomimo rygorystycznie 
przestrzeganej dyscypliny badawczej, opartej o najnow-
sze metody organizacji pracy, nosiły piętno badań ratow-
niczych, a więc takich, w których nie wszystko zależy od 
woli archeologa.

3  Najpełniejsza analiza metody i sposobu dokonywania interpretacji 
dokonywanych przez Włodzimierza Szafrańskiego odkryć przedsta-
wiona została w rozdziale poświęconym analizie reliktów najstarszej 
architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim (Bukowska 2011a: 168-
171).
4  Sprawozdanie z tych prac pisane było w kilka lat po ich zakończe-
niu i opierało się na częściowo rozproszonym materiale (Cędrowski 
1993).

Dodać przy tym należy, że w Płocku wykonanych zosta-
ło (i to dopiero w ostatnim czasie5) jedynie kilka datowań 
z wykorzystaniem metody radiowęglowej, że brak jest dat 
uzyskanych w drodze badań dendrochronologicznych dla 
najważniejszych faz rozwoju grodu i miasta, że brak jest 
specjalistycznych analiz organicznej zawartości warstw 
archeologicznych6, itd., itd.

Nie ulega wątpliwości, że przedłużająca się dyskusja 
o genezie Płocka – tak jak i wielu innych polskich miast – 
i brak w tym względzie tak wielu ważnych rozstrzygnięć 
wynika z wymienionych powyżej niedostatków. Dopóki 
nie zostaną one skorygowane, siła argumentów używa-
nych przez archeologów będzie nieskuteczna, albo sku-
teczna częściowo. W dyskusjach, w miejsce oczekiwanych 
wniosków, pojawiać się będą nowe, trudne do spraw-
dzenia pomysły i hipotezy. W efekcie możliwość dalszego 
wykorzystania wyników pracy archeologa może stawać 
się trudna i ryzykowna, szczególnie dla przedstawicieli 
innych dyscyplin nauki, którzy przed przystąpieniem do 
badań własnych zmuszeni będą do wykonywania oceny 
stopnia wiarygodności badań archeologicznych – a nie 
jest to zadanie łatwe.

Pierwszym i podstawowym kryterium klasyfikacji war-
tości badań archeologicznych powinna być ocena warun-
ków ich wykonania, a więc czas przeliczony na stopień 
komplikacji stratygraficznej, stan zachowania jednostek 
stratyfikacji i przebadanej powierzchni. To trudne dla 
niefachowców zadanie może być rozstrzygnięte poprzez 
zastosowanie uniwersalnego przelicznika, wedle które-
go ocena przyzwoitości badawczej mierzy się kubaturą 
wyeksplorowanej warstwy7. Jeśli wynik dokonanej oce-
ny odpowiada przyjętym przez nas normom, to należy 
uczynić krok dalszy, oceniając stopień interdyscyplinarno-
ści badań terenowych, w tym przede wszystkim udziału 
specjalistów wykonujących badania datujące8. Ostatnim 
testem wiarygodności wyników prac, możliwym do wy-
konania przez każdego z badaczy, powinna być ocena 
rzetelności przedstawionej przez archeologa kwerendy 

5  Badania dotyczyły analizy 14C próbek zaprawy wapiennej, po-
branej z fundamentów budowli znajdującej się w rejonie dzisiejszego 
dziedzińca opactwa na Wzgórzu Tumskim.
6  Najszerszy wymiar zyskały prace badawcze prof. A. Lasoty-Moska-
lewskiej i dotyczyły analizy zwierzęcego materiału kostnego. Niestety, 
praca ta nie została nigdy opublikowana. 
7  Przyjąć można, chociaż brak jest w tym względzie stosownych 
regulacji, że barierą „przyzwoitości” w archeologii stanowisk wielo-
warstwowych (w tym też miejskich) jest przebadanie (usunięcie i wy-
konanie dokumentacji) pół metra sześciennego warstw w ciągu dnia 
przez jednego pracownika fizycznego (norma zwyczajowa, stosowa-
na przez norweski Riksantikvaren w latach 90. XX wieku). Jeśli zatem 
ustalimy, że stanowisko o powierzchni 100 m2, głębokości 3 metrów 
i uśrednionym stopniu złożoności układu stratygraficznego zostało 
przebadane w 10 dni, to będzie to oznaczać, że nie spełniono pod-
stawowego kryterium. Stosując tę zasadę oceny łatwo jest wyliczyć, 
że dla właściwego przebadania stanowiska o takich parametrach po-
trzebny jest czas 600 roboczych dniówek, co przy dziesięcioosobowej 
obsadzie kadrowej daje 60 dni pracy. 
8  Warunek ten może tracić swoją moc w przypadku występowania 
zbiorów archeologicznych znalezisk lub zjawisk datujących. 
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źródeł. Negatywny wynik dokonanych ocen (dla wszyst-
kich, czy też dla niektórych z wymienionych kryteriów), 
powinien stać się sygnałem ostrzegawczym i podstawą 
decyzji podjęcia weryfikacji szczegółowej, prowadzonej 
już przez archeologa lub przy jego czynnym udziale.

Wiedzy archeologicznej wymaga ocena sposobu 
prowadzenia badań wykopaliskowych, innego ważnego 
wyróżnika wartości prowadzonych badań. Przyjmuje się 
obecnie, że zdecydowana większość badań, którzy opie-
rają się na eksploracji prowadzonej w sposób tradycyjny 
(metoda warstw arbitralnych) budzić powinna uzasad-
nione wątpliwości. Próby obrony tej metody badania 
stanowisk wielowarstwowych, opartej na analizie serii 
poziomych cięć, przekładające proces analizy na czas po 
zakończeniu terenowych prac badawczych, nie może być 
skuteczna. Trudno zresztą oczekiwać innej oceny, skoro 
metoda ta zakłada dokonywanie rozstrzygnięć arbitral-
nych na bazie równie arbitralnych (mechanicznych) dzia-
łań w terenie. To właśnie pozbawienie eksploracji statusu 
czynności badawczej (naukowej) tworzy w efekcie doku-
mentację pozbawioną jasno określonej treści, tworząc 
przestrzeń dla nadinterpretacji i wieloznaczności.

Klasycznym przykładem niebezpieczeństw wynikają-
cych z zastosowania tego sposobu prowadzenia badań 
wykopaliskowych są rezultaty prac przedstawionych 
przed laty przez Włodzimierza Szafrańskiego w Płocku9. 
Ogromne poświęcenie, wiedza, niekwestionowana eru-
dycja, wysiłek włożony w prace prowadzone na Wzgórzu 
Tumskim, dały rezultat kwestionowany niemal od mo-
mentu ogłoszenia drukiem ich pierwszych wyników10. 
Dowodem niedoskonałości metody był przy tym sposób 
postępowania autora badań, który niejednoznaczności 
rozstrzygnięć terenowych przełożył następnie na brak ja-
sno określonej wizji dokonanych odkryć. Odnotować przy 
tym należy fakt istnienia kolejnej pułapki, w jaką wpa-
da część autorów posługujących się w terenie metodą 
„warstw mechanicznych”. To łatwość przywiązywania się 
do własnych pomysłów i idące za tym próby udowod-
nienia swojego punktu widzenia „za wszelką cenę”. Ta 
niebezpieczna dla archeologii linia postępowania wydaje 
się być naturalna, skoro podstawą analizy jest myśl (re-
fleksja) wynikająca z oceny przypadkowych (losowych) 
decyzji. W taką pułapkę wpadł też autor dawnych badań 
na Wzgórzu Tumskim. To poważne zarzuty, potwierdzone 
jednak w wyniku szczegółowo zweryfikowanej dokumen-
tacji11.

Nie ulega wątpliwości, że to wprowadzony w ostatniej 
ćwierci ubiegłego stulecia sposób prowadzenia badań 
wykopaliskowych, w którym umiejętność dokonywania 
interpretacji opartej na szczegółowej ocenie zjawisk 

9  Szafrański 1983.
10  Wszelako dogłębna krytyka pojawiła się dopiero w dziesięć lat po 
opublikowaniu wyników badań (Pianowski 1994).
11  Dowody, oparte na dogłębnej analizie dostępnej dokumentacji 
przedstawione zostały w kilku rozdziałach wspomnianej na wstępie 
książki Płock wczesnośredniowieczny. 

stratyfikacyjnych w czasie trwania eksploracji i podejmo-
wanie na tej podstawie decyzji stratygraficznych jeszcze 
w wykopie, budzić powinien większe zaufanie. Opisane 
powyżej zasady odnoszą się do metody stratygraficznej, 
polegającej na eksploracji warstw, odsłanianych w kolej-
ności odwrotnej od ich powstawania. Czy zawsze jest ona 
skuteczna? Niestety nie. Bowiem jeśli badania prowadzo-
ne metodą odsłaniania naturalnej topografii każdej z wy-
dzielonych jednostek prowadzone są w nieodpowiednich 
warunkach, przy ograniczonym czasie i przy niepełnym 
budżecie, bez towarzyszących im badań specjalistycz-
nych, to również i w tym przypadku ostateczny wynik 
badań obarczony będzie ryzykiem błędu. Prowadzi to do 
smutnej konstatacji, nakazującej zachowywać i w tym 
przypadku sceptyczną postawę wobec części konkluzji 
archeologów.

Innymi słowy stwierdzić należy, że wyniki większości 
prowadzonych badań archeologicznych, które w swoim 
wykopaliskowym wymiarze opierają się o konkluzje zebra-
ne podczas działań pozostających w sprzeczności z pod-
stawowymi normami, tracą część swojej wiarygodności. 
Wsparcie udzielane archeologom przez specjalistów in-
nych dyscyplin nauki poprawia, co prawda, wizerunek 
archeologii, podnosząc stopień wartości terenowych kon-
kluzji, ale problemu nie rozwiązuje. Doświadczenia zebra-
ne podczas prac nad materiałami płockimi dowodzą, że 
skala nieprawidłowości pojawiających się podczas prac 
wykonywanych niezgodnie z przyjętymi normami jest 
w tym względzie duża – na tyle duża, że powinna stać się 
podstawą wniosku o konieczności każdorazowego wyko-
nywania badań weryfikacyjnych, a słowo „sprawdzam” 
we współczesnej archeologii stać się powinno kluczem 
do zapewnienia badawczej rzetelności12.

Problem ten wydaje sie być jeszcze bardziej skompli-
kowany w czasie obecnym, kiedy to zmianie ulega spo-
sób prowadzenia prac wykopaliskowych i wprowadzane 
są nowe zasady wykonywania dokumentacji polowej. 
Gwałtowny wzrost zainteresowania nowymi metodami 
dokumentacyjnymi, opartymi na rozwoju technik pomia-
rowych i rejestracji cyfrowego obrazu, wprowadził w dzia-
łania archeologów wiele chaosu.  W praktyce możliwość 
zautomatyzowania czynności dokumentacyjnych przeło-
żyła się na uproszczenie metody wykopaliskowej. Najwy-
raźniej przyszedł czas, w którym swoboda operowania 
najnowszymi osiągnięciami techniki stała sie ważniejsza 
od biegłości badawczej. Innymi słowy – spektakularna 
w swej formie dokumentacja skrywa w wielu przypad-
kach całkowity brak refleksji. Jest przy tym jeszcze jedna 
bariera. Mam tu na myśli utrudnienia weryfikacyjne, a to 
głównie z powodu stosowania różnych, nierzadko złożo-
nych oprogramowań komputerowych.

Drugim elementem oceny wiarygodności wyników ba-
dań archeologicznych powinno być rozpoznanie wartości 
materiału zabytkowego. Jest przy tym oczywiste, że przy 

12  Uwaga ta dotyczy rzecz jasna nie tylko badań prowadzonych 
w Płocku.
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ograniczonej liczbie znalezisk i braku zabytków charakte-
rystycznych, możliwość przedstawienia w pełni wiarygod-
nych konkluzji maleje. Niestety, także i w tym przypadku 
ocena materiałów płockich nie wypadła obiecująco, bo-
wiem inwentarze płockich wykopalisk są bardzo ubogie. 
Na dodatek materiał uzyskany w czasie badań prowadzo-
nych przed kilkudziesięcioma laty na Wzgórzu Tumskim 
został opracowany w sposób wybiórczy, a wnikliwość wy-
konanych przed laty analiz budzi poważne zastrzeżenia13. 
Z kolei zabytki archeologiczne zgromadzone podczas 
badań prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego uległy rozproszeniu. Podobny los 
spotkał niewielką część materiału pochodzącego z badań 
w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia, chociaż w tym 
przypadku zachowały się w miejskich archiwach pełne 
inwentarze i katalogi odnalezionych zabytków.

W związku z licznymi wątpliwościami i brakami, we-
ryfikacja materiałów płockich dokonywana była w kilku 
kierunkach. Najważniejszym z nich była analiza dostęp-
nych materiałów dokumentujących przebieg wszystkich 
badań wykopaliskowych. Weryfikacja tych materiałów 
zmierzała w kierunku sprawdzenia ustaleń stratygraficz-
nych i porównania ich z wynikami nowych badań wyko-
paliskowych14. Możliwość porównania dawnych wyników 
z rezultatami nowej prospekcji, wspartej wnikliwą oceną 
wszystkich dostępnych źródeł i wykorzystaniem niedo-
stępnych przed laty technik, w tym po raz pierwszy za-
stosowanej dla struktur Wzgórza Tumskiego analizy 14C, 
stworzyły nową jakość15. Nie było konieczności tereno-

13  Skoro zatem prawdziwość stawianych przez archeologów wnio-
sków jest uzależniona od tak wielu czynników, skoro tak łatwo można 
kwestionować czynione przez nich ustalenia, to raz jeszcze pragnę 
podkreślić wyrażoną już opinię o konieczności prowadzenia badań 
kompletnych. Jedynym sposobem rozwiania wątpliwości, jedynym 
sposobem oszczędzenia czasu i redukcji wysiłku, jedynym sposobem 
poruszania się po gruncie konkretów, a nie mniej lub bardziej wia-
rygodnych hipotez, jest uczynienie z archeologii nauki interdyscypli-
narnej i wprzęgnięcie na stałe w cykl badań wykopaliskowych metod 
obiektywnych. Uwaga ta dotyczy najważniejszego bodaj zadania 
stojącego przed badaczami – przedstawienia właściwego datowania 
dokonywanych odkryć. Bez zaplecza tworzonego przez nauki pomoc-
nicze trudno jest mówić o przekonywującej w archeologii sile argu-
mentów. Ich brak i wynikający z niego niedostatek wiary w wartość 
źródła rodzi niepewność, otwierając drogę do wieloznacznych ocen. 
Płock jest jednym z najlepszych tego przykładów. Pozostając na tere-
nie Wzgórza Tumskiego, wymienić w tym kontekście należy sprawę 
tzw. uroczyska pogańskiego, które pomimo coraz mocniejszych ar-
gumentów świadczących o nadinterpretacji dokonanej przez Włodzi-
mierza Szafrańskiego nadal funkcjonuje w literaturze, w zależności od 
potrzeb badaczy poruszających temat wierzeń przedchrześcijańskiej 
Słowiańszczyzny.
14  Działania takie podjęto w przypadku reliktów architektury 
romańskiej na terenie dziedzińca dawnego opactwa na Wzgórzu 
Tumskim, dzięki czemu ostatecznie – jak sądzę – rozwiązany został 
problem datowania domniemanego palatium Chrobrego (Trzeciecki 
2011a: 129-131; Bukowska 2011b: 187-190).
15  Przy ocenie przydatności i wiarygodności źródeł archeologicz-
nych warto jest podkreślić działania wyprzedzające, tworzące grunt 
dla przyszłych badań. Takie działania, polegające na wykonywaniu dat 
opartych o wyniki analiz dendrochronologicznych podjął przed laty 
Marek Dulinicz (zob. Dulinicz 2006a: 67-107, 2006b: 245-271).

wej weryfikacji stratygrafii i datowania poziomów osad-
niczych terenu dawnego podgrodzia. Gruntowna analiza 
dotychczasowych ustaleń potwierdziła ich zasadność. Nie 
było także sposobności sprawdzenia terenowego rejonów 
miasta pierwszej lokacji. W tym względzie weryfikację 
archeologów uzupełniły badania historyka architektury, 
analizującego ponownie historię dwóch płockich kościo-
łów: kolegiaty św. Mikołaja i Św. Dominika. Najgłębszej 
ocenie poddano jednak masowo występującą ceramikę 
naczyniową, stanowiącą wobec braku zabytków datują-
cych podstawę analiz chronologicznych. Na bazie tej pra-
cy powstała dysertacja, której wartość podkreśliła nagro-
da Prezesa Rady Ministrów, przyznana członkowi zespołu 
autorów – panu dr. Maciejowi Trzecieckiemu16.

Czy zatem wobec wspomnianych zastrzeżeń i koniecz-
ności wykonywania tak wielu wielowątkowych czynności 
weryfikacyjnych wyniki pracy można uznać za rozstrzyga-
jące? Czy zestawienie dotychczasowych, sprzecznych ze 
sobą konkluzji i wyniki dokonanych na ich podstawie ana-
liz zamykają dyskusję o przeszłości Płocka? Oczywiście, 
że nie. I chociaż wiele dotychczasowych hipotez zyskało 
dzięki pracom weryfikacyjnym status trudnych po pod-
ważenia rozstrzygnięć, to lista wciąż nierozwiązanych pro-
blemów pozostaje długa. Należy także pamiętać o tym, 
że w wyniku wykonanych analiz przedstawione zostały 
zupełnie nowe koncepcje, które w nadchodzącym cza-
sie stać się powinny tematem nowych polemik. Jednym 
z celów tego artykułu jest zatem wskazanie tych tema-
tów, a także rozpoczęcie wspomnianej dyskusji. Jest on 
też okazją do wskazania tych miejsc, które w przyszłości 
powinny być poddane szczególnie wnikliwej penetracji.

Wydaje się, że działając w opisany powyżej sposób 
udało się zamknąć ostatecznie problem genezy grodu na 
Wzgórzu Tumskim, jak też i jego późniejszego rozwoju. 
Rozwiązany został, jak sądzę – ostatecznie, problem tzw. 
uroczyska pogańskiego17. Zakończona została dyskusja 
nad datowaniem najstarszych faz grodowych18 i charakte-
rem najstarszej architektury kamiennej19. Pozostały przy 
tym sprawy nierozwiązane, w niektórych przypadkach 
kontrowersyjne, wymagające w przyszłości głębszych 
studiów, a być może i dodatkowych badań wykopalisko-
wych. Jednak dzięki wysiłkowi autorów książki wiadomo 
jest dziś dokładnie, jakie są to problemy, gdzie należy 
szukać ich rozwiązania i jaki jest zakres koniecznych do 
wykonania prac (ryc. 1).

Przyszłe prace weryfikacyjne terenu Wzgórza Tum-
skiego rozpocząć należałoby od rozstrzygnięcia ważne-
go elementu topografii pierwotnej i jej geomorfologii. 
Bowiem nie udało się osiągnąć konsensusu, pomiędzy 
autorem tekstu i redaktorem tomu, co do pierwotnego 
charakteru zagłębienia przecinającego plateau Wzgórza. 
W ocenie Włodzimierza Szafrańskiego była to wewnętrzna 

16  Trzeciecki 2011c.
17  Zob. Trzeciecki 2011b: 63-70.
18  Zob. Trzeciecki 2011a: 106-116.
19  Zob. Bukowska 2011b: 149-214.
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Ryc. 1. Płock – Wzgórze Tumskie. Zarys miejsc wymagających w przyszłości interdyscyplinarnych badań archeologicznych: 
1-3 – fortyfikacje drewniano-ziemne i fosa grodu: nierozstrzygnięta kwestia drugiej linii muru wokół zamku; 4 – budowla pod 
Wieżą Zegarową: badania archeologiczne i architektoniczne; 5 – kompleks zabudowań opactwa: ponowne szczegółowe badania 
architektoniczne, konserwacja reliktów budowli na dziedzińcu; 6 – budowla przed fasadą zachodnią katedry: badania arche-
ologiczne i architektoniczne, konserwacja reliktów; 7 – teren między opactwem i katedrą: pierwotne ukształtowanie terenu, 
zabudowa wnętrza grodu; 8 – rejon północnej nawy katedry: cmentarzysko z XI-XIII wieku, lokalizacja reliktów katedry herma-
nowskiej; 9 – rejon tzw. apsydy Kunkla: badania archeologiczne i architektoniczne; 10 – wnętrze katedry: badania archeologicz-
ne i architektoniczne; 11 – rejon południowej nawy katedry: cmentarzysko z XI-XIII wieku; 12 – przybliżony rejon lokalizacji kurii 
książęcej (wg M. Trzecieckiego)
Fig. 1. Tum Hill. Sketch of places that should be interdisciplinary investigated in future: 1-3 – wooden fortifications and 
a moat: second rampart around the castle is uncertain; 4 – a structure under the Clock Tower: archaeological and architectu-
ral investigations; 5 – An abbey complex: new archaeological investigations; 6 – a structure in front of the cathedral façade: 
archaeological and architectural investigations, remains preservation; 7 – area between the abbey ant the cathedra: primary 
harshness of the terrain, buildings of the stronghold; 8 – area of the cathedral northern nave: cemetery, 11th-13th centuries, 
localization of the Władysław Herman cathedral relics; 9 – area of so-called Kunkel apse: archaeological and architectural inve-
stigations; 10 – the cathedral interior: archaeological and architectural investigations; 11 – area of the cathedral southern nave: 
cemetery, 11th-13th centuries; 12 – probable localisation of prince’s curia (according to M. Trzeciecki)
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fosa, w opinii archeologów prowadzących swoje badania 
w latach 90. ubiegłego stulecia zagłębienie było formą 
rowu (symbolicznego?), rozdzielającego dwie własności: 
kościelną i książęcą20. Zaś zdaniem Macieja Trzecieckiego 
była to seria zagłębień (jam?), wypełnionych warstwami 
śmietniskowymi21. Pierwsza z podanych tu interpretacji 
została odrzucona. Pozostały dwie. Jedynym sposobem 
rozwiązania problemu byłoby przeprowadzenie badań wy-
kopaliskowych w świetle drogi dojazdowej do katedry, na 
wysokości bramy opactwa (lub nieco wyżej, przy południo-
wo-wschodnim narożniku Wieży Zegarowej). Rozstrzygnię-
cie tego z pozoru nieistotnego „sporu” może mieć jednak 
dla historii przemian przestrzennych Wzgórza Tumskiego 
duże znaczenie. Jeśli bowiem słuszną okazałaby się hipo-
teza o istnieniu rowu, którego długotrwałe użytkowanie 
wydaje się być pewne (nawarstwienia dna zagłębienia wy-
pełnione są warstwami odkładającymi się w kilku fazach, 
w tym jednej budowlanej), to fakt symbolicznego podziału 
plateau byłby ciekawym przyczynkiem do dyskusji o rela-
cjach własnościowych starszej fazy płockiego grodu.

Równie ważnym, nierozstrzygniętym wciąż problemem 
pozostaje forma i chronologia najstarszych faz katedry 
płockiej. W tym przypadku trudno jest dawać wskazówki, 
co do zakresu przyszłych badań. Pozostaje postulat utrzy-
mania największej kontroli nad rejonem świątyni i wyko-
rzystywania każdej nadarzającej się okazji do prowadze-
nia naukowych obserwacji. Dążyć należy do ponownego 
odsłonięcia murów odkrytych przez Roberta Kunkla, po-
między północną ścianą prezbiterium a północnym ra-
mieniem transeptu i przeprowadzenie niezbędnych ba-
dań. Ich celem powinna być weryfikacja tezy o związku 
tych reliktów z katedrą fundacji Władysława Hermana. 
To nie jedyny problem wiążący się z wciąż niekompletną 
historią katedry, ale bodaj najważniejszy22. Podnoszę ten 
problem, bowiem i tu rysują się pewne kontrowersje, tym 
razem pomiędzy badaczami architektury.

Warto w tym kontekście zasygnalizować występowa-
nie problemu jeszcze nieporuszanego w dotychczasowych 
badaniach, a mianowicie zasięgu i formy architektonicz-
nej kurii książęcej, znajdującej się w południowej części 
Wzgórza. Powinny one umożliwić rozstrzygnięcie kwestii, 
w jakim okresie nastąpił podział grodu na część północ-
ną – biskupią i południową – książęcą, a także dostar-
czyć informacji o szczegółowych zasadach rozplanowania 
grodowej zabudowy. Wobec masy gruzu pochodzącego 
z czasów przebudowy renesansowej katedry, zalegające-
go w tej części Wzgórza, trudno jest postulować zasto-
sowanie nieinwazyjnych badań geofizycznych. Jedynym 
rozwiązaniem wydają się być archeologiczne sondaże.

Do spraw spornych zaliczyć należy ukształtowanie 
fosy głównej grodu, szczególnie u wylotu po stronie pół-

20  Zob. Wysokiński i Gołembnik 2011: 46-47 oraz Trzeciecki 2011a: 
109.
21  Trzeciecki 2011a: 109, tam też odniesienie do hipotezy Włodzi-
mierza Szafrańskiego.
22  Inne wymienione są w: Gołembnik 2011a: 385.

nocno-zachodniej grodu i wjazdu na jego teren. W tym 
względzie istnieje wiele hipotez i żadna z nich nie zna-
lazła rozwiązania w trakcie prac nad książką. Zatem na-
dal otwarty pozostaje problem początków tzw. Dunajka. 
Nieznane też pozostają wymiary fosy. W celu rozwiązania 
tego problemu niezbędne będą badania geologiczne i hy-
drogeologiczne. Zważywszy na konieczność ochrony jej 
dzisiejszego stoku, należałoby prace takie rozpocząć w re-
jonie dawnej bramy. Ustalenie szerokości fosy byłoby wy-
starczającą przesłanką do wysunięcia szerszych konkluzji. 
Przy okazji badania takie pozwoliłyby rozwiać wątpliwości 
dotyczące lokalizacji i konstrukcji bramy grodowej i zam-
kowego mostu. Zwracam uwagę na ten problem, bowiem 
jest on istotnym elementem kolejnej tajemnicy historii 
płockiego grodu, tj. ewentualnej katastrofy, spowodowa-
nej osunięciem się części wiślanej skarpy. Zadziwiające 
jest, że nikt do tej pory nie planował swoich prac na stoku 
skarpy wiślanej. A sposobności po temu było wiele, cho-
ciażby fakt budowy amfiteatru.

Nieco inny wymiar, wynikający ze stopnia archeolo-
gicznego rozpoznania, mają problemy badawcze terenu 
osadnictwa otwartego23. Tutaj weryfikacji poddane miały 
być nie wyniki wieloletnich badań wykopaliskowych, ale 
ustalenia oparte na działaniach pobieżnych i w dużej mie-
rze przypadkowych. Zainteresowanie badaczy terenem 
Wzgórza Tumskiego i głębokie przeświadczenie o tym, że 
reprezentuje ono łącznie i gród i podgrodzie, zepchnęło 
teren dzisiejszego Placu Narutowicza, pierwszej osady 
otwartej i warownego podgrodzia, a także centralnego 
punktu dawnego miasta pierwszej lokacji, na drugi plan 
i to na wiele lat24. I chociaż od blisko dwudziestu lat fakt 
ten jest znany, to do dzisiaj na blisko hektarowej, otwar-
tej dla badań powierzchni Placu nie zostały zorganizowa-
ne żadne badania programowe. W ostatniej dekadzie XX 
wieku na ten teren archeolodzy wkroczyli dwukrotnie: po 
raz pierwszy wyprzedzając inwestycję budowy parkingu 
w rejonie budynku Sądu i po raz drugi przy przebudowie 
nawierzchni ulicy stanowiącej północną pierzeję Pla-
cu. W jednym i drugim przypadku były to więc badania 
o charakterze ratowniczym. Pozostałe, mniej istotne dzia-
łania związane były z pełnieniem nadzoru nad niewielki-
mi w zakresie pracami instalacyjnymi.

Kluczem do rozwiązania podstawowych problemów 
organizacji osadnictwa otwartego, podgrodzia i terenów 
przyległych jest właściwe rozpoznanie geomorfologii 
terenu. Brak w tym względzie wiążących ustaleń utrud-
nia archeologom ich pracę. Postulować należy w pierw-
szej kolejności wykonanie badań hydrogeologicznych, 
z uwzględnieniem oceny statyki skarpy wiślanej, rozmy-
wanej wodami powierzchniowymi, tworzącymi rwące 
potoki, wymywające głębokie, erozyjne jary i podmy-
wanej u podnóża wartkim nurtem Wisły. O istniejącym 

23  Gołembnik 1995; Gołembnik i Trzeciecki 1998; Gołembnik i Trze-
ciecki i Wąsik 1997.
24  Ocena tego problemu, jak i literatura przedstawione zostały w: 
Gołembnik 2011b: 250-260.
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w przeszłości problemie wspominają dawne kroniki, 
opisujące osunięcia się skarpy w rejonie Wzgórza Tum-
skiego. Fakt zagrożenia potwierdzają historyczne plany, 
na których rozrysowane zostały systemy zabezpieczeń. 
Dowodzą tego współczesne obserwacje osuwania się 
terenu w pobliżu północno-zachodniego narożnika bu-
dynku Sądu, a więc rejonu, w którym znajdował się wylot 
wyjątkowo głębokiego i szerokiego jaru. Wyniki nadzorów 
archeologicznych nad pracami ziemnymi, prowadzonymi 
w świetle ulicy Teatralnej, znajdującej się bezpośrednio 
ponad owym jarem, potwierdzają ciągłą obecność wody 
na jego dawnym dnie i postępującą z tego powodu ero-
zję. Jak zatem duża musiała być siła destrukcji płynącej 
wody w czasie, kiedy wylot jaru był otwarty? Piszę o tym, 
bowiem w książce pojawiła się zupełnie nowa hipoteza, 
w myśl której część skarpy znajdująca się w obrębie daw-
nej osady przygrodowej osunęła się w bliżej nieokreślo-
nym czasie (ryc. 2)25.

Będąc autorem tej hipotezy pozwolę sobie pod-
jąć próbę jej obrony, podkreślając jednocześnie, że jej 
ewentualna prawdziwość zmieniałby w sposób znaczący 
historię Płocka. Jej podstawą jest fakt strukturalnej sła-
bości skarpy na odcinku pomiędzy Wzgórzem Tumskim 
a wylotem jaru znajdującego się pod ulica Teatralną. Ta 

25  Gołembnik 2011b: 258-259.

słabość mogła być jeszcze większa w dawnych czasach, 
kiedy jeszcze jar i fosa grodowa miały swoje ujścia na 
stoku skarpy. Nie dziwi fakt, że pruskie plany z XVIII i XIX 
wieku pokazują tarasowy układ stoku, będący najwyraź-
niej układem powstałym w wyniku osunięcia. Nie dziwi 
też fakt tworzenia projektów wzmocnienia stoku skarpy 
i zaczopowania wylotu jaru ulicy Teatralnej. Plany te to 
świadectwo działań inżynieryjnych, zmierzających zatrzy-
mać destrukcję. Zatem zagrożenie takie w owym czasie 
istniało, tak jak i istnieje ono w czasach dzisiejszych, kiedy 
to pękają mury narożnika budynku sądu, dawnego pała-
cu biskupiego. Ówczesna słabość skarpy spowodowana 
też być musiała podejmowanymi akcjami budowlany-
mi. Rejon opisywanego tu odcinka skarpy był terenem 
intensywnych działań budowlanych. W jej linii znalazły 
sie najpewniej dwa średniowieczne kościoły i wreszcie 
wzniesiona została potężna bryła biskupiego pałacu. 
Drugą istotną przesłanką jest dość pewna rekonstrukcja 
układu przestrzennego podgrodzia i przedstawiona na 
niej linia biegu fortyfikacji. Rekonstrukcja ta, wykonana 
przez Zbigniewa Polaka, pokazuje nienaturalny kąt styku 
fortyfikacji z linią krawędzi skarpy. Jeśli do tego dodamy 
zamieszczaną na tej samej ilustracji pozycję bramy grodu 
na Wzgórzu Tumskim, to wspomniana hipoteza staje się 
więcej niż prawdopodobna. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że gdyby okazało się, że wspomniana katastrofa miała 

Ryc. 2. Plan Płocka z 1823 roku przedstawiający projekt zabezpieczenia wciąż niestabilnego, zasypanego wylotu dawnej fosy 
Fig. 2. Plan of Płock from 1823 with project of the preservation of still unstable covered moat exit



154 ArchAeologicA Hereditas • 4

andrzej Gołembnik

Ryc. 3. Fragment planu 
Schonwalda (1798 rok), przed-
stawiający topografię stoku 
skarpy, w miejscu sugerowane-
go osuwiska
Fig. 3. Fragment of Schon-
wald plan (1798) with topogra-
phy of the escarpment slope in 
place of a probable landslide

Ryc. 4. Rekonstrukcja układu 
przestrzennego podgrodzia z li-
nią fortyfikacji wg Z. Polaka. Na 
ilustracji strzałka wskazująca 
kierunek wylotu bramy, nanie-
siona przez autora artykułu
Fig. 4. Reconstruction of the 
spatial configuration of the set-
tlement with the fortifications, 
according to Z. Polak. An arrow 
shows a direction of the gate 
exit, marked by the author

miejsce, to niemal wszystkie problemy, niemożliwe do-
tychczas do rozstrzygnięcia, mogłyby znaleźć szybkie i jak 
sądzę bardziej przekonywające rozwiązanie (ryc. 3).

Do takich problemów należą: lokalizacja płockiego 
portu i ustalenie sieci drożnej wczesnośredniowiecznej 
aglomeracji płockiej. Przez ponad pięćdziesiąt lat ba-
dań, podejmowanych przez wielu badaczy, nie udało się 

w sposób jednoznaczny ustalić biegu głównych ciągów 
komunikacyjnych. Dotyczy to głównie połączenia brzegu 
Wisły z grodem i osadą. Poszukiwania i próby lokalizacji 
drogi wiodącej do grodu po jego wschodniej stronie nie 
dały przekonywających rezultatów. Podobnie jak poszuki-
wania płockiego portu. W myśl dotychczasowych ustaleń 
droga wiodąca od przeprawy do grodu miała się w swo-
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Ryc. 5. Płock. Zasięg ścisłej ochrony konserwatorskiej rejonu zwartego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, ze wskaza-
niem miejsc wymagających przyszłych badań interdyscyplinarnych: 1 – rejon fosy grodowej i styku gród – podgrodzie; 2 – rejon 
południowo-wschodniego skraju podgrodzia z cmentarzyskiem i możliwą obecnością kościoła; 3 – obszar styku podgrodzia z wy-
lotem jaru (problem tzw. Dunajka); 4 – rejon z cmentarzyskiem i możliwą obecnością kościoła; 5 – obszar centrum podgrodzia;  
6 – rejon północno-zachodniego krańca podgrodzia, jego fortyfikacji i zasięgu miasta pierwszej lokacji; 7 – rejon kolegiaty  
św. Michała z problemem osadnictwa i zasięgu cmentarza; 8 – obszar problemu zasięgu cmentarza i charakteru osadnictwa; 
9 – rejon skraju osadnictwa nad krawędzią jaru; 10 – obszar jaru w linii dawnego ciągu komunikacyjnego; 11 – rejon możliwej 
granicy miasta pierwszej lokacji; 12 – kościół św. Dominika i klasztor dominikanów; 13 – rejon zasięgu miasta pierwszej lokacji 
z „drogą do Czerwińska”; 14 – rejon osadnictwa XIII-wiecznego z problemem jego przestrzennej organizacji; 15 – rejon zabudowy 
miasta pierwszej lokacji (oprac. A. Gołembnik)

Fig. 5. Płock. Reach of a strict conservator’s protection of an area of a dense settlement: 1 – area of a moat and a join of 
a stronghold and a settlement; 2 – area of a south-easternmost part of settlement with a cemetery and probable existence of 
a church; 3 – area of a join of a settlement and ravine opening (problem of so-called Dunajek); 4 – area of a cemetery and pro-
bable existence of a church; 5 – center of a settlement; 6 – area of a north-westernmost part of settlement with its fortifications 
and reach of a town; 7 – area of a St. Michael collegiate church with a settlement and a cemetery extension; 8 – a probable 
cemetery extension and a nature of a settlement; 9 – area of settlement above the ravine’s edge; 10 – a ravine in former com-
munication passage; 11 – area of possible boundary of the first location town; 12 – St. Dominic church and the Dominican order 
monastery; 13 – area of the first location of the town with a “road to Czerwińsk”; 14 – area of the settlement from the 13th centu-
ry with its spatial organisation; 15 – area of the first location town (elaborated by A. Gołembnik)
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im początku od niego oddalać, by następnie wspiąć się 
stromo po skarpie i połączyć z traktem czerwińskim26. 
Pomijam tu fakt owej stromizny, trudnej do pokonania 
dla jucznych zwierząt, nie mówiąc już o wozach. Wjazd 
do grodu następowałby zatem po sforsowaniu stoku, 
przemierzeniu całej osady, jej targowego placu, biegnąc 
aż po linię skraju skarpy, by tam, po jej krawędzi, dotrzeć 
do grodowej bramy (ryc. 4).

Konsekwencją hipotezy o osunięciu się skarpy może 
być wniosek lokalizujący płocki port u jej podnóża, po 
zachodniej stronie grodu. Jego obecność w tym miejscu 
jest wielce prawdopodobna. Idąc tym tropem, być może 
lokalizacja znajdującej się po stronie północno-zachodniej 
Wzgórza Tumskiego bramy grodowej i kąt jej ustawienia 
względem krawędzi skarpy, są wskazówkami pozwalają-
cymi szukać innych rozwiązań komunikacyjnych, w tym 
także bezpośredniego ciągu komunikacyjnego, łączące-
go gród z przystanią portową.  Warto tym sprawom po-
święcić w przyszłości więcej uwagi, chociaż zdawać sobie 
należy sprawę, że weryfikacja hipotezy będzie zadaniem 
niezmiernie trudnym.

Czy zatem hipoteza o osunięciu się skarpy i możliwości 
innego od dotychczasowych sposobu myślenia o orga-
nizacji przestrzennej najstarszego osadnictwa płockiego 
nosi cechy naukowej spekulacji? W pewnym sensie tak, 
bowiem jest pomysłem opartym jedynie na pośrednich 
przesłankach. I chociaż każda z nich nie rozstrzyga pro-
blemu, to połączone tworzą w ocenie jej autora prawdo-
podobny punkt odniesienia. Należy przy tym pamiętać, 
że wszystkie dotychczasowe pomysły dotyczące komuni-
kacji wczesnośredniowiecznego Płocka (poza odkryciem 
nawierzchni drogi wewnątrz podgrodzia) noszą podobny 
charakter. Piszę o tym, aby raz jeszcze podkreślić smut-
ną konstatację o braku w Płocku działań przemyślanych, 
programowych. Badania „od przypadku do przypadku” 
mogą przynieść jedynie rozstrzygnięcia przypadkowe, 
a takie tylko w podobny sposób rozstrzygać mogą istot-
ny problem. W przypadku skarpy przyszłe działania będą 
utrudnione, ale nie niemożliwe (ryc. 5).

Takich kłopotów nie powinni mieć archeolodzy, któ-
rzy w przyszłości zajmą się badaniem terenu podgro-
dzia. Osada przebadana została w niewielkim procencie, 
a przypadkowa lokalizacja wykopów pozwoliła na roz-
strzygnięcie tylko podstawowych problemów. Hipotezy 
wysunięte na podstawie wyników tych badań osadzone 
zostały w sprawdzonych ramach chronologicznych i prze-
strzennych tak, że przyszłe prace weryfikacyjne dotyczyć 
powinny głównie spraw organizacji wewnętrznej prze-
strzeni osady. W dalszym ciągu czeka na swojego od-
krywcę dokładna lokalizacja wczesnośredniowiecznych 
płockich kościołów funkcjonujących poza grodem i roz-
planowanie przestrzenne najstarszej zabudowy, w tym 

26  Widoczny dzisiaj wjazd ulicą Mostową jest młodym ciągiem ko-
munikacyjnym, powstałym w 1. połowie XIX wieku (zob. plan Schmi-
da z 1803 roku, gdzie dzisiejszą ulicą Mostową płynie jeszcze strumień 
i plan z 1823 roku, kiedy to ulica już istnieje). 

organizacji wewnętrznej komunikacji podgrodzia. W od-
różnieniu od rejonu skarpy, otwarta przestrzeń dzisiej-
szego Placu Narutowicza stwarza szansę przeprowadze-
nia szeroko płaszczyznowych badań. Niestety, stracono 
ostatnio szansę rozpoznania północnej granicy otwarte-
go podgrodzia, w tym też możliwość rozpoznania rejonu 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa żydowskiego. Sta-
ło sie tak za sprawą zaniechania prac badawczych na te-
renie inwestycji związanej z przebudową kina Przedwio-
śnie (przy ulicy Tumskiej). Umknęły przy tym informacje 
mogące pomóc w ustalaniu granicy pierwszego miasta, 
lokowanego w Płocku w 1237 roku.

Reasumując stwierdzić należy, że w historii badań nad 
genezą Płocka dokonany został istotny przełom, a proces 
dochodzenia do prawdy w tym względzie znalazł swój 
finał. Wszystko, co zostanie w przyszłości odkryte uzu-
pełni jedynie zgromadzoną wiedzę. Inaczej rzecz wygląda 
w przypadku dziejów powstawania miasta. Tutaj pytań 
pozostało bardzo wiele. Wydaje się, że niektóre z nich, 
jak chociażby zasięg podgrodzia i jego przestrzenna re-
lacja wobec grodu, czy dalej jego przestrzenna ewolucja, 
zostały rozpoznane w sposób właściwy. Dla pozostałych, 
bardziej szczegółowych rozstrzygnięć (hipotez) potrzebne 
będą zapewne w przyszłości prace podobne do tych, jakie 
wykonane zostały względem wyników prac Włodzimie-
rza Szafrańskiego. Być może z podobną do nich ostrością 
i wnikliwością, bowiem jak to wielokrotnie podkreślałem, 
słowo „sprawdzam” jest w archeologii kluczem do sukce-
su. Stawianie hipotez w archeologii ma sens, ale tylko do 
pewnego momentu. W przypadku Płocka tym momen-
tem była publikacja książki Płock wczesnośredniowieczny, 
której ostatni rozdział poświęcony jest wykazowi proble-
mów i sposobom ich rozwiązania.

Niestety, zebrana w książce wiedza i wskazane kie-
runki przyszłych priorytetów badawczych nie zostały 
uwzględnione w ostatnich decyzjach konserwatorskich. 
I tak stracono ostatnio największą w historii współczesne-
go Płocka okazję rozstrzygnięcia problemu zasięgu miasta 
pierwszej lokacji.  Zezwolono bowiem na wykonywanie 
prac badawczych w obrębie kolegiaty św. Michała i jego 
otoczeniu w niesłychanie trudnych warunkach, jako czę-
ści wielkiej inwestycji, spychającej problemy badawcze 
na drugi plan. Teren kolegiaty i otaczającego ją terenu 
należał do obszarów specjalnej troski, należał do miejsc 
wymagających wrażliwości i precyzji. Skala zaakceptowa-
nych przez władze Miasta uproszczeń przejdzie do historii 
archeologii nie tylko Płocka, bo strata to o szerszym od 
lokalnego znaczeniu. Podobną ocenę wystawić można 
prowadzonym nieopodal badaniom związanym z general-
nym remontem kościoła farnego.  Działania te, podobnie 
jak wspomniane prace w otoczeniu kolegiaty św. Michała 
zubożyły historię Płocka w sposób znaczący. Dziś, po tych 
akcjach można stwierdzić, że pewne problemy związane 
z historią miasta nie zostaną już nigdy rozwiązane. Wielka 
to szkoda. 
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Andrzej Gołembnik

What (and why) we do not know  
about the past of Płock

Summary

Recently the resume of the results of the previous archaeo-
logical research carried out in Plock found its summary in the 
book Płock wczesnośredniowieczny. A lot of doubts concerning 
the oldest history of the town have been resolved. The great-

est achievement seems to be establishing of the chronology 
of the evolution of the Early Middle Ages stronghold and the 
change of the Romanesque architecture relics, discovered on 
the Wzgórze Tumskie hill. Optimism researchers, expressed 
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in the introduction to the book, dampened the results of the 
verifications and re-analysis of available archaeological sources. 
It mainly concerns the development of the open settlement, 
located on a large plateau of the stronghold’s foreground. It 
should be remembered that in the turn of XI and XII c. a spatial 
evolution of the early town structures absorbed also areas of 
the outskirts of the oldest settlement, including topographically 
irregular parts of the edge of the Vistula escarpment. Some of 
them have become a part of the oldest town, finally founded 
in 1237. It means, that study of the origin of the town contain 
a huge, still unrecognised piece of land.

Study on the spatial evolution of the settlement and the 
oldest town are difficult due to the huge disturbance of stratig-
raphy. It involves not only taken repeatedly attempts to control 
the topography of the rising town, but also random events, 
such as natural river embankment landslides It turned out that 
under such difficult conditions the previous results of the ac-
cidental, uncoordinated excavations, could not be the basis 
of reliable spatial conclusions in a larger scale. Considering all 
these aspects, it was considered that for the full recognition of 
the oldest history of Płock, it is necessary to create a research 
plan that could help to solve, step by step, remaining doubts. 

The basis of such a program would be full recognition of hydro-
geology of the area, then coordinated excavations. The main 
still unsolved problem is the lack of conclusive findings, which 
should allow for recognition of the oldest transport network. 
The second problem is the lack of a reliable location of oldest 
churches. Reservations may still raise to very poor recognition 
of the settlement opened at the eastern and western parts of 
the Early Middle Ages agglomeration, closing a way for reliable 
reconstruction of the extent of the first town.

At the current stage of research, the history of Płock it should 
be assumed that the underlying problems have been resolved, 
however there is still a lot to do. The efforts of archaeologists will 
fail if further studies will not gain the status of interdisciplinary 
research. Each research will fail if the town authorities do not 
understand that studying the history of the town requires the 
involvement. History of Płock is too complicated to be solved by 
incidental findings. It is really very difficult to imagine progress 
without thought-out conservation policy. Proper conservation 
policy, the main aim should be to secure the proper handling of 
any research, undertaken in investment.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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