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Od początku swej pracy zawodowej Marek Dulinicz miał 
sprecyzowane zainteresowania badawcze, które kon-
tynuował i rozwijał aż do momentu tragicznej śmierci. 
Jak doskonale wiadomo – i co zostało potwierdzone 
w niniejszym tomie – była to w pierwszym rzędzie te-
matyka rozwoju wczesnośredniowiecznego osadnictwa 
słowiańskiego, w której obrębie wiele miejsca poświę-
cał On tak istotnemu elementowi, jakim były grody. Był 
inicjatorem różnokierunkowych działań w tym zakresie, 
zwłaszcza badań sondażowych grodzisk mazowieckich 
w celu pozyskiwania materiałów do badań dendrochro-
nologicznych, pozwalających na uściślanie ich chrono-
logii. Stanowiło to część Jego rozleglejszego działania, 
obejmującego weryfikację i precyzowanie datowania 
stanowisk archeologicznych istotnych dla rekonstrukcji 
osadnictwa słowiańskiego, zwłaszcza tych ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza. Poza konkretnymi, wła-
snymi osiągnięciami w tej dziedzinie śledził pilnie i szyb-
ko udostępniał w krajowych wydawnictwach to wszyst-
ko, co w tej dziedzinie poczyniono za granicą, głównie 
na obszarze Niemiec. Ponieważ te zagraniczne badania 
(zwłaszcza dendrochronologiczne) prowadziły przeważ-
nie do znacznego odmładzania niektórych kluczowych 
stanowisk słowiańskich, Marek – trzymający się zawsze 
twardo źródłowych realiów – konsekwentnie weryfiko-
wał datowanie początków rozwoju osadnictwa Słowian 
Zachodnich1. Jak można było oczekiwać, nie spotkało się 
to z powszechną aprobatą polskich badaczy, zaintereso-
wanych tą tematyką.

Ja jednak nie mam do Niego pretensji z powodu 
ustalenia bądź akceptacji późniejszego, aniżeli kiedyś 
przypuszczano, datowania początków części grodów 
słowiańskich, bowiem po opracowaniu i opublikowaniu 
wyników swoich badań zespołu osadniczego ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza w Szeligach koło Płocka (co 
miało miejsce – przypominam – w latach 60. XX wieku), 
stopniowo utwierdzałem się w przekonaniu o konieczno-
ści rewizji chronologii znacznej części grodzisk z terenu 
Polski i z sąsiednich obszarów. Dotyczyło to tych obiek-
tów dawnych i aktualnych wówczas badań, które po-
wszechnie uważano za bardzo wczesne, do czego i ja się 

1  Dulinicz 1994, 2001: 27n.

wtedy przychylałem. Nie przetrwały jednak próby czasu 
rozmaite, wyglądające na wiarygodne, podstawy takiej 
ich kwalifikacji. Dotyczy to zwłaszcza, kuszącej szczegóło-
wością, rozbudowanej chronologii najstarszych słowiań-
skich ostróg z zaczepami zagiętymi do środka, uporczywie 
bronionej do końca przez jej twórcę – Jana Żaka, wbrew 
jednoznacznej wymowie dostępnych źródeł porównaw-
czych. Nadmiernie optymistyczna okazała się również 
ocena (także pierwotnie – moja) poziomu umiejętności 
słowiańskich garncarzy w zaraniu wczesnego średnio-
wiecza. Wyrażała się ona w przyjmowaniu zbyt wczesnej 
daty upowszechnienia się wśród nich umiejętności pracy 
na kole, czyli obtaczania naczyń ręcznie lepionych. Miało 
to istotne konsekwencje dla przeprowadzanej tradycyj-
nymi metodami analizy typologiczno-chronologicznej 
wczesnej ceramiki słowiańskiej. W konsekwencji takich 
i innych podobnych ustaleń, z omawianego tu horyzontu 
czasowego musiały zostać wyeliminowane nie tylko poje-
dyncze stanowiska, ale i całe kulturowe prowincje, takie 
jak wyznaczone przez tzw. gródki śląskie (z Gostyniem 
i Klenicą na czele), Bonikowo i inne grodziska z obszaru 
południowo-zachodniej Wielkopolski, oraz Tornow i po-
dobne obiekty z obszaru Łużyc. Do takich ustaleń docho-
dzili w różnym czasie niezależnie od siebie różni badacze, 
zarówno polscy, jak i zagraniczni, których opinie sumował 
w swoich opracowaniach Marek Dulinicz. Ja na przykład 
zweryfikowałem, po 20 latach od daty monograficznej 
publikacji, moje początkowe ustalenia dotyczące dato-
wania zespołu osadniczego w Szeligach, wprowadzając 
do nich szczegółowe, odmładzające korekty, ale nadal – 
po upływie blisko pół wieku od daty zakończenia badań 
tego obiektu – nie jestem przekonany, że wszystko na ten 
temat zostało już powiedziane2.

W rezultacie powyższych weryfikacji lista obiektów, 
które z całą pewnością można obecnie klasyfikować jako 
najstarsze wczesnośredniowieczne grodziska słowiańskie 
skurczyła się do kilku zaledwie znanych mi pozycji: Ha-
ciek na Podlasiu3, Szelig na Mazowszu4, Zimna na Wo-

2  Szymański 1987, 2000: 357-358, 366-367, 2005: 181, 182; Dulinicz 
i Moszczyński 1998.
3  Kobyliński i Szymański 2005.
4  Szymański 1967.
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łyniu5 i być może Nikodimowa nad górnym Dnieprem6. 
W tym ostatnim przypadku – podobnie jak w odniesie-
niu do innych wcześnie datowanych obiektów z tej strefy, 
przynależnych do kręgów wyznaczanych przez grodziska 
Bancerowszczyzna, Kołoczyn i Tuszemla – niezbędna jest 
rzetelna, kompleksowa dyskusja na temat obecności tu 
i roli bałtyckiego substratu, tak w aspekcie terytorialnym, 
jak i chronologicznym. Dotykamy jednak w ten sposób 
jednego ze spornych problemów słowiańskiej etnogene-
zy, znacznie wykraczającego poza skromne ramy mojego 
przyczynku.

Taki stan źródeł wymusza dodatkowo spojrzenie 
na szerszy problem badawczy, dotyczący w pierwszym 
rzędzie obszaru naszych ziem. Otóż rozwój w ostatnich 
dziesiątkach lat różnorodnych przedsięwzięć terenowych, 
takich jak wcześniejsza akcja AZP, czy trwające do dziś 
badania ratownicze (często wielkopłaszczyznowe), tylko 
lokalnie dostarczyły znaczących źródeł z interesującego 
nas okresu. Dla mnie na przykład wielkim rozczarowa-
niem było nieujawnienie nowych świadectw osadnic-
twa z początku wczesnego średniowiecza na Mazowszu, 
w rejonie szeroko znanego cmentarzyska ciałopalnego 
w Międzyborowie i sąsiadującej z nim niewielkiej osady 
w Feliksowie7. Myślę tu oczywiście o – jak mi wiadomo 
– negatywnych w tym względzie rezultatach ostatnich 
badań ratowniczych na odpowiednim odcinku autostra-
dy A-2 w okolicach Żyrardowa. Oczywiście nie można tu 
całkiem wykluczyć roli niefortunnego przypadku i obec-
ny stan rzeczy nie ma mocy rozstrzygającego argumentu 
na „nie”, ale w konsekwencji wydaje się z niego wynikać 
obraz co najwyżej krótkotrwałego i mało intensywnego 
(mobilnego!?) zasiedlenia tych okolic w najwcześniejszej 
fazie wczesnego średniowiecza. Dotyczyć to mogło także 
innych części Mazowsza.

Taki poziom znajomości źródeł archeologicznych dla 
interesującej nas tu materii skłania do sięgnięcia po inne 
informacje. Uczyniłem to kilka lat temu w komunikacie 
przeznaczonym na mini sesję dedykowaną prof. Witol-
dowi Henslowi w związku z jubileuszem Jego 90-lecia. 
Przypominam, że wróciłem tam do od dawna dobrze 
znanych, głównie bizantyńskich źródeł pisanych z VI-VII 
wieku. Odnośne ich fragmenty były już niejednokrotnie 
przytaczane i interpretowane przez różnych badaczy, ale 
nie zawsze w sposób trafny. W warstwie szczegółowej 
rzecz dotyczy jednostkowych wzmianek w Strategikonie, 
traktacie anonimowego autora z początku VII wieku (ina-
czej to tzw. Pseudo-Maurycy), mówiących o słowiańskich 
miejscach obwarowanych, umocnionych lub po prostu – 
o umocnieniach (tak rozmaicie tłumaczono odpowied-
nie greckie terminy). Natomiast w warstwie ogólnej, 
porównawczej – wszelkich informacji o sztuce wojennej 
Słowian, których interpretacja może być w tym miejscu 
użyteczna. W przywoływanych tu tekstach brakuje jed-

5  Aulih 1972.
6  Sedin 1995.
7  Szymański 2005: 174-176.

nak nawet najbardziej ogólnej charakterystyki owych 
umocnień. Mamy jedynie wskazówkę, jakiego należy użyć 
podstępu w celu ich zdobycia oraz banalne i oczywiste 
stwierdzenie, że niezbędne jest do tego użycie piecho-
ty. Uprawnione wydaje się wobec tego przypuszczenie, 
że dla Bizantyńczyków nie były one czymś zaskakującym 
i dotychczas nieznanym, ale mieściły się doskonale w sys-
temach dokonań fortyfikacyjnych innych ludów barba-
rzyńskich, z którymi armii cesarskiej przychodziło walczyć 
już wcześniej. W cytowanym wyżej artykule wysunąłem 
przypuszczenie, na podstawie analizy fragmentów źró-
deł relacjonujących konkretne epizody z konfrontacji 
bizantyńsko-słowiańskiej w VI-VII wieku, że owe miejsca 
umocnione były to głównie doraźnie wznoszone fortyfi-
kacje polowe. Jedną z ich form była obrona taborowa, 
szeroko znany od starożytności różnym ludom Europy 
i Azji sposób tworzenia warownego obozu z zatoczonych 
w koło wozów, zespalanych ze sobą na różne sposoby. 
W przypadku Słowian działających na bałkańskim teatrze 
wojennym zwraca dodatkowo uwagę jeden istotny szcze-
gół pojawiający się w bizantyńskich opisach – lokowanie 
takiego taboru na wzniesieniu górującym nad najbliższą 
okolicą, co stwarzało korzystniejszą sytuację dla obroń-
ców i dodatkowe utrudnienie dla oblegających8.

Za tym, że źródła bizantyńskie nie mówią tu o jakiejś 
formie obrony zwykłych słowiańskich osiedli ulokowanych 
w strefie naddunajskiej9 przemawia dodatkowo uważna 
lektura innych ich fragmentów, opisujących wprost lub 
w sposób pośredni obraz owego osadnictwa. Nie znajdu-
jemy tam bowiem nigdzie najmniejszych nawet aluzji, że 
były one ochraniane inaczej, aniżeli naturalnymi warun-
kami środowiskowymi – wodami i bagnami oraz lasami, 
no i oczywiście bronione siłami ich mieszkańców. Precy-
zując: w żadnym z tekstów – szczególnie Teofilakta Simo-
kattesa – relacjonujących działania armii bizantyńskiej 
w VI/VII wieku na terenach zasiedlonych przez Słowian 
nie natrafiamy na wzmiankę o obwarowanych osiedlach 
i o ich zdobywaniu. Dotyczyło to również siedziby Muso-
kiosa, według źródeł „zwanego w języku barbarzyńców 
rex”, co sugeruje, że było to ważne centrum osadnicze 
jakiegoś większego słowiańskiego ugrupowania (plemie-
nia?), mieszkającego na północ od Dunaju. Do jej zdoby-
cia wyznaczono kilkutysięczny oddział wojsk cesarskich. 
Została ona jednak szybko i bez odnotowanych większych 
utrudnień opanowana, choć trzeba to odnotować – pod-
stępem10. 

Natomiast już od pierwszych zetknięć Bizantyńczyków 
z tymi nowymi barbarzyńskimi przybyszami z północy zo-
stały zauważone i odnotowane w źródłach ich ogromne 
umiejętności w wykorzystywaniu podczas walki natural-
nych warunków terenowych i to zarówno w trakcie natar-
cia, jak i podczas obrony. Dotyczy to urządzania zasadzek 
z wykorzystaniem najmniejszych nawet nierówności te-

8  Szymański 2008.
9  Kurnatowska 1977: 57-58.

10  Testimonia 1989: 267-269, 285.
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renu, chętnego podejmowania boju w trudnym dla wojsk 
bizantyńskich (dla konnicy wręcz niedostępnym) gęsto 
zalesionym terenie, czy w miejscach rozmaitych wąskich 
przejść. Jako wielka osobliwość został dosyć szczegółowo 
opisany w Strategikonie słowiański fortel – ukrywanie się 
pod wodą i oddychanie przez trzcinową rurkę11. Sumując, 
pozwolę sobie powrócić do sformułowanego wyżej przy-
puszczenia i wyartykułować je dobitniej w formie stwier-
dzenia, że Słowianie nie przynieśli ze sobą do strefy nad-
dunajskiej takich umiejętności wznoszenia fortyfikacji, 
jakie byłyby tam dotychczas nieznane i które zadziwiłyby 
Romajów tak, jak owe egzotyczne dla nich stosowanie 
podwodnych kryjówek.

Rodzi się pytanie, co z tych zabiegów obronnych i spo-
sobów walki stanowiło dawne, o wielowiekowej metryce 
obyczaje Słowian, „przywiezione” przez nich nad Dunaj 
z dawnej ojczyzny (obojętne, gdzie dokładnie zlokalizo-
wanej?!), a co wynikało z ich przyrodzonych umiejętno-
ści łatwego i szybkiego dostosowywania się do nowych 
warunków środowiskowych. W interesującej nas tu 
najbardziej dziedzinie genezy umiejętności wznoszenia 
urządzeń służących obronie biernej, niewiele uzyskamy 
odwołując się do kolejnej kategorii źródeł nie archeolo-
gicznych. Co prawda, lingwistom znany jest powszechny 
zasięg nazw wywodzących się z sięgającego doby prasło-
wiańskiej wspólnoty językowej słowa gord, w różniących 
się szczegółami historycznych wersjach, właściwych po-
szczególnym językom (gród, gorod, grad, horod, hrad, 
itp.). Jednak z takiego stwierdzenia niewiele dla nas 
archeologów wynika, ponieważ w swoim pierwotnym 
znaczeniu było to tylko określenie miejsca ogrodzonego/
wygrodzonego, nie zawierające nawet cienia sugestii, 
w jakim celu i w jaki sposób taki zabieg został wykona-
ny12. Czyli z samego archaizmu tej nazwy nie wynikają 
wprost wnioski sugerujące dawność u Słowian obyczaju 
wznoszenia obiektów umocnionych – grodów.

W takiej sytuacji wypadnie wrócić do źródeł material-
nych, które – choć dla poruszonych tu zagadnień nadal 
dalekie są od pełności i jednoznacznej wymowy – to jed-
nak przyrosły znacznie przez minionych 50-60 lat. Ogólnie 
mówią nam one, że obszarem, gdzie obyczaj wznoszenia 
różnego rodzaju umocnionych siedzib ma najstarsze tra-
dycje i najkrótsze, odnotowywane przez badaczy przerwy 
w jego kultywowaniu, jest dorzecze Dniepru. Najpełniej 
wyrażało się to na terenach położonych na północ od linii 
Prypeci – jak się przypuszcza – objętych z dawna osadnic-

11  Testimonia 1989: 139-140. Wątpiącym w wiarygodność tej relacji, 
chciałbym przekazać informację, że dokładnie taki sam fortel stosowa-
li partyzanci Vietkongu podczas walk z Amerykanami. Znam to z roz-
mowy przeprowadzonej przed laty z bezpośrednim obserwatorem 
podobnego wydarzenia – moim dawnym szkolnym kolegą Zbigniewem 
Salą, niegdyś polskim członkiem międzynarodowej komisji rozjemczej 
w Wietnamie. Jest to – jak sądzę – pouczający przykład podejmowania 
analogicznych działań przez społeczności tak odległe w czasie i prze-
strzeni, ale bytujące w zbliżonych warunkach środowiskowych, deter-
minujących określone zachowanie w chwili zagrożenia. 
12  Nalepa 1964.

twem plemion bałtyckich13, które to ziemie w pewnym 
czasie (o dyskutowanym początku: pierwsze wieki naszej 
ery czy dopiero VIII wiek?) stały się przedmiotem zrazu 
infiltracji, a potem masowego przesiedlania się z połu-
dnia plemion wiązanych ze słowiańskim etnosem. Jednak 
przy rozpatrywaniu różnych aspektów tytułowej proble-
matyki bardziej obiecujące wydaje się skierowanie uwagi 
właśnie na te południowe obszary, czyli na terytorium 
środkowego Naddnieprza. Składa się na to kilka powo-
dów. Po pierwsze, są to ziemie o bardziej jednoznacznym 
i lepiej rozpoznanym obliczu etno-kulturowym: od II wie-
ku p.n.e. do II wieku n.e. zamieszkują tu plemiona będą-
ce twórcami (dzielącej się na kilka grup i przechodzącej 
kolejne fazy rozwoju i przemian) kultury zarubinieckiej, 
którą według przeważających w nauce opinii wiązać nale-
ży przede wszystkim ze Słowianami14. Po drugie, obszary 
te znajdują się bliżej strefy naddunajskiej, której dotyczą 
nie tylko przytaczane wyżej bizantyńskie obserwacje na 
temat słowiańskich obyczajów, ale i w ogóle pierwsze, 
pochodzące z początku VI wieku, bezsporne informacje 
o obecności tego ludu na europejskiej arenie wydarzeń. 
Po trzecie, jak się dalej okaże, nawet ogólna znajomość 
form osadnictwa zarubinieckiego jest wielce przydatna 
przy budowaniu hipotez związanych z podstawową te-
matyką moich rozważań.

Od samych początków tej kultury osadnictwo zaru-
binieckie preferowało lokalizację siedzib na różnych, 
wydzielonych formach wysoczyznowych, stwarzających 
naturalne warunki obronności. Dodatkowo, poczynając 
od końca I wieku p.n.e., pojawiają się na jej obszarach 
podobnie zlokalizowane, niekiedy rozległe (o powierzchni 
do 1,5 ha) osady ze sztucznymi umocnieniami. Dotych-
czas zidentyfikowano kilkadziesiąt obiektów (około 30 
według niektórych opracowań) mogących stanowić po-
zostałości zarubinieckich osiedli obronnych. Skupiają się 
one na stosunkowo niewielkim obszarze, położonym na 
południe od Kijowa, a spośród nich najlepiej rozpoznane 
i najczęściej cytowane są stanowiska Pilipenkowa Gora 
i Babina Gora. Osiedli tych broniły głównie systemy zło-
żone z kilku wałów ziemnych, przeważnie niezbyt wyso-
kich, niekiedy zwieńczonych drewnianymi płotami bliżej 
nieokreślonej konstrukcji oraz towarzyszących im płytkich 
rowów. Zarówno otaczały one górną platformę z zabudo-
wą mieszkalną, jak i schodziły na stoki wzniesień, w miej-
scach ich łatwiejszej dostępności. Obiektom obronnym 
towarzyszyły posadowione nisko osiedla otwarte, uloko-
wane bezpośrednio przy nich lub w bliskim sąsiedztwie.

Archeolodzy ukraińscy są przeważnie skłonni tłuma-
czyć genezę powstania tego systemu osadniczego zagro-
żeniem zewnętrznym, wywołanym głównie pojawieniem 
się na stepach nadczarnomorskich nowej fali koczowni-
ków ze wschodu – Sarmatów15. Z wydarzeniem tym wiąże 
się również upadek klasycznej kultury zarubinieckiej i za-

13  Kobyliński 1988: 196-198.
14  Maksimow 1982.
15  Maksimow 1982: 41-44, 100-101; Slavjane 1990: 30-32.
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nik jej interesującego nas tu głównie czynnika – obwa-
rowanych osiedli. Ostatnio pojawiły się jednak również 
opinie, że składać się na to mogły także wewnętrzne przy-
czyny – procesy zachodzące w obrębie samych plemion, 
twórców kultury zarubinieckiej (dokładniej – jej późnego 
wariantu). W wyniku przemieszczania się poszczególnych 
ugrupowań miało dochodzić do dezintegracji i do zakłó-
cenia stabilnej dotychczas sytuacji. W rezultacie, schył-
kowa (głównie z II wieku n.e.) faza tej kultury, nazywana 
późnozarubiniecką, ma nie stanowić prostej kontynuacji 
wyjściowego, klasycznego modelu i to także w dziedzinie 
struktury osadnictwa. Schodzi ono bowiem odtąd zdecy-
dowanie na tarasy zalewowe, gdzie sadowiły się przeważ-
nie niewielkie osady otwarte16.

W następnych stuleciach (III-IV wiek), na części obsza-
ru zajętego wcześniej przez kulturę zarubiniecką wykształ-
ca się nowy kompleks zwany kulturą kijowską. Nawiązy-
wała ona pewnymi cechami do poprzedniej i traktowana 
jest zwykle jako ograniczona i zmodyfikowana jej konty-
nuacja. Wyodrębnienie i sklasyfikowanie tej jednostki 
kulturowej to stosunkowo nowe dokonania archeologów 
ukraińskich – badania jej stanowisk rozwinęły się na do-
bre poczynając od lat 70. XX wieku i nadal trwają17. Tu 
odnotować należy, że w dotychczasowych, stale przyra-
stających opracowaniach dotyczących kultury kijowskiej 
brak wzmianek o występowaniu na zajmowanym przez 
nią obszarze innych form osadniczych, aniżeli nisko lo-
kowane osady otwarte. Dotyczy to zresztą również tych 
zespołów kultury czerniachowskiej, które wykształciły się 
na pozostałych obszarach dawnego osadnictwa zarubi-
nieckiego. Jak należy mniemać, imperatyw zapewniania 
bezpieczeństwa członkom owych społeczności plemien-
nych i ochrony ich majętności był tu już realizowany w in-
nej (wyższej?) formie, aniżeli lokalna obrona bierna. Na 
marginesie trzeba w tym miejscu przypomnieć, że wią-
zanie twórców kultury kijowskiej z Wenetami, czyli Sło-
wianami, występującymi później w źródłach ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza, jest raczej powszechnie 
akceptowaną hipotezą. Natomiast kulturę czerniachow-
ską tłumaczy się racjonalnie jako materialną emanację 
polietnicznej federacji plemiennej, zdominowanej przez 
Gotów, ale mogącej także mieścić – acz w ograniczonym 
wymiarze – jakieś grupy słowiańskie18.

Owe cykliczne zmiany zachodzące w tak istotnej sferze 
codziennego bytowania, których mechanizm daleki jest 
na razie od w pełni satysfakcjonującego wyjaśnienia, skła-
niają do szeregu refleksji. Najistotniejsze są potencjalne 
nawiązania struktur osadniczych znanych z najstarszych 
faz słowiańskiego wczesnego średniowiecza (zarówno ze 
źródeł pisanych, jak i archeologicznych) do przedstawio-
nych wyżej starszych systemów. Obecny stan wiedzy (nie 
zawsze satysfakcjonujący) podpowiada nam dwie, wyżej 
już sygnalizowane, sytuacje istniejące w tej dziedzinie. Po 

16  Terpilovskij 2004: 21nn.
17  Terpilovskij 2004: 35nn.
18  Terpilovskij: 2004: 94-95.

pierwsze, kontynuację obyczaju sadowienia osad otwar-
tych na obszarach nizinnych, w pobliżu różnej wielkości 
cieków wodnych (kultury: późnozarubiniecka i kijowska) 
– źródła bizantyńskie piszą o ich lokowaniu nad rzeka-
mi, w pobliżu bagien i obszarów podmokłych (zastoisk 
wodnych?) porośniętych trzciną. Wybór takiej lokaliza-
cji potwierdzają w dużym stopniu wyniki badań arche-
ologicznych prowadzonych w różnych częściach dawnej 
Słowiańszczyzny19. Po drugie, wznowienie przez Słowian 
po kilkuwiekowej przerwie i w bardzo ograniczonym 
zakresie, systemu sadowienia obiektów o specjalnym 
przeznaczeniu w miejscach górujących wysokością nad 
okolicą i z tej przyczyny z natury obronnych (kultura zaru-
biniecka). Przypominam, potwierdzają to przede wszyst-
kim wyniki badań cytowanych wyżej grodzisk w Szeligach, 
Zimnem i Nikodimowie. Dotyczy to takich wskaźników 
jak wybór odpowiedniego miejsca pod lokalizację, za-
pewniającego podstawowe bezpieczeństwo ludziom 
i ich majętności po wykonaniu robót fortyfikacyjnych 
o ograniczonym zakresie. Składały się na nie proste za-
biegi, stwierdzone wcześniej na obiektach zarubinieckich, 
czyli sypanie ziemnych wałów stowarzyszonych z rowami 
i wznoszenie drewnianych płotów. Przy tym ogólną skalą 
wykonanych w znanych nam wypadkach robót, te starsze 
obiekty zdecydowanie dominują nad tymi z samego po-
czątku wczesnego średniowiecza.

Już dawno wysunąłem przypuszczenie, oparte na 
analizie wyników badań grodziska w Szeligach (datowa-
nego od VI wieku) oraz na materiałach porównawczych, 
że podstawowym typem grodzenia stosowanego na 
obiektach z tego czasu nie był częstokół, ale płot/zasiek 
z całych lub rozłupanych bierwion rzucanych między pa-
rzyście zabijane pale20. Był on zdecydowanie prostszy 
w realizacji od płotu palisadowego (nawet jego najprost-
szego wariantu – z przerwami między poszczególnymi 
słupami) i dlatego doskonale nadawał się do szybkiego 
zorganizowania doraźnej obrony. W przypadku najstar-
szej fazy grodziska w Szeligach takie przypuszczenie 
wspierają wyniki analizy dendrologicznej, wskazujące na 
posłużenie się niewyselekcjonowanym, nieokorowanym 
materiałem pochodzącym z różnych gatunków drzew. 
Jak się domyślać należy, było to wynikiem wyrębu lasu 
mieszanego, rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca wybranego do zasiedlenia i zabezpieczanego 
przed ewentualnym zagrożeniem przez niewielką grupę 
nowych przybyszów21. Powstaje pytanie, czy przy pełnej 
świadomości występujących tu różnic można je lokować 
w podobnej kategorii jak owe „miejsca obronne” ze źró-
deł bizantyńskich?

Sumując, owe mało skomplikowane zabiegi forty-
fikacyjne całkowicie mieściły się w możliwościach re-
alizacyjnych ówczesnych wspólnot różnego szczebla 

19  Zob. np. Szymański 1969: 218-219, 2005: 180; Kurnatowska 1977: 
55-56; Parczewski 1993: 102-105.
20  Szymański 1969: 226-227.
21  Szymański 1967: 27, 33, 2008: 93.
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– od niewielkich (rodowych?), jak w przypadku obiektu 
z Szelig, po ludniejsze (zapewne plemienne), vide przede 
wszystkim grodzisko w Zimnie na Wołyniu (wiązane z Du-
lebami). Podobnie rzecz wyglądała z pewnością w stre-
fie naddunajskiej konfrontacji bizantyńsko-słowiańskiej 
z tymi (archeologicznie niepotwierdzonymi) miejscami 
obronnymi, którymi na przykład poza warownymi obo-
zami taborowymi, o których była mowa wyżej, mogły 
być także inne urządzenia, w tym doraźne umocnienia 
osad otwartych22. Zastanawiać może ograniczony walor 
obronny fortalicji rozpoznanych wykopaliskowo obiektów, 
w tym również tych starszych – zarubinieckich. Uzasad-
nione w tym względzie wydaje się mniemanie, wsparte 
również pośrednio informacjami bizantyńskimi, że ich za-
daniem były w pierwszym rzędzie działania opóźniające, 
a w szczególności ograniczenie swobody ruchu konnicy 
przez przymuszenie jeźdźców do podjęcia walki pieszo. 
Takie przypuszczenie uprawdopodobnia wiązanie genezy 
fortalicji zarubinieckich z zagrożeniem sarmackim. Kom-
binacje wałów, rowów, płotów i innych urządzeń, uloko-
wane m.in. na łagodnych stokach wzniesień, zapewne 
dosyć skutecznie hamowały szarże nomadzkich jeźdźców. 
Później, w dobie konfrontacji bizantyńsko-słowiańskiej 
podobną rolę odgrywała w strefie naddunajskiej również 
lokalizacja siedlisk Słowian pośród lasów i bagien; wynika 
to niedwuznacznie głównie z lektury Strategikonu.

Głębsza analiza takich sytuacji prowadzi nieuchronnie 
do postawienia pytania o genezę tych umiejętności u Sło-
wian. Według mnie mają one głęboko sięgającą w prze-
szłość metrykę i były po prostu przyrodzone dla różnych 
ludów zamieszkujących europejską strefę leśną i leśno-
stepową. Przy tym wiązały się bezpośrednio ze struktu-
rami osadniczymi i systemami społeczno-gospodarczymi, 
a niekoniecznie i nie w pierwszym rzędzie – z potrzebami 
obronnymi. Tu godzi się przede wszystkim przypomnieć 
przytoczoną wyżej pojemną etymologię prasłowiańskiego 
słowa gord, wprost oznaczającego wszelką wygrodzoną 
przestrzeń, w starożytności na przykład dla zaznaczenia 
rozmaitych podziałów, wyodrębnienia przestrzeni o spe-
cjalnym (kultowym, wiecowym) przeznaczeniu, czy dla 
ochrony pól i inwentarza przed intruzami (dziką zwierzy-
ną?). Pouczające w zakresie rekonstrukcji wyglądu owych 
grodzeń może być dodatkowe sięgnięcie do materiałów 
etnograficznych, przede wszystkim z Polesia, które do 
okresu międzywojennego stanowiło żywy skansen wiej-
skiego budownictwa i rozmaitych urządzeń mu towarzy-
szących, niekiedy żywcem nawiązujących do wzorców 
rodem z wczesnego średniowiecza. W odpowiednich 
opracowaniach, ale także w zbiorach fotografii znajdzie-
my bez trudu na przykład archaiczne odpowiedniki róż-
nych typów drewnianych grodzeń, podobnych do tych 
potwierdzonych archeologicznie, o których była mowa 
wyżej23.

22  Kurnatowska 1977: 58.
23  Moszyński 1967: 573-575; Ruszczyk i Engelking 1997: 48, 61, 83, 
119, 134.

Taka hipoteza mogłaby objaśnić fenomen pojawienia 
się ufortyfikowanych osiedli na środkowym Naddnie-
przu, w środowisku twórców kultury zarubinieckiej i ich 
późniejszego zaniku. Sytuacja zewnętrzna (a może i do-
datkowo – wewnętrzna?), stwarzająca zagrożenie dla 
bytowania poszczególnych wspólnot osadniczych, stano-
wić mogła bodziec służący uruchomieniu na pożądaną 
(zwielokrotnioną) skalę zespołu umiejętności i działań 
służących wcześniej innym, bardziej pokojowym celom. 
Z powodzeniem mieszczą się tu, poza stawianiem roz-
maitych płotów, również wszelkie prace ziemne: kopanie 
rowów i piętrzenie nasypów, czyli proste czynności, nie-
obce przecież na obszarze o głębokich tradycjach budow-
nictwa zagłębionego w ziemię. Jak już sygnalizowałem 
wyżej, w III-IV wieku bezpieczeństwo miały zapewniać 
mieszkańcom tej strefy jakieś inne sposoby, wykraczają-
ce zapewne poza formy obrony biernej (brak jej arche-
ologicznych śladów!?). Być może zastąpiła ją większa 
konsolidacja społeczno-polityczna tamtejszych Słowian 
i koncentracja ich siły zbrojnej na skalę plemienną. Z re-
lacji Jordanesa wynika jednak, że nie było to skuteczne 
w obliczu ich (Wenetów) konfrontacji z Ostrogotami24. 
Natomiast w VI-VII wieku, w okresie wędrówek ludów 
i wtórnej dezintegracji, nastąpił w różnych częściach zaj-
mowanego wówczas przez Słowian obszaru powrót do 
stosowanych dawniej metod i wzbogacenie ich o nowe 
doświadczenia/zapożyczenia, jak choćby obronę taboro-
wą. Odbywało się to zarówno w sytuacji ekspansji i zaj-
mowania nowych siedzib, jak też utrwalania i stabilizacji 
osadnictwa w dawnych domenach.

Oczywistym wydaje się stwierdzenie, że taki zasób 
doświadczeń był dalece niewystarczający, aby zapewnić 
stały postęp w dziedzinie słowiańskiego budownictwa 
grodowego we wczesnym średniowieczu. Wedle naszej 
dotychczasowej wiedzy, po jego skromnych początkach 
w pierwszych wiekach tego okresu, w VIII-IX wieku na-
stąpił tu wyrazisty wzrost ilościowy i jakościowy, którego 
apogeum w skali ogólnosłowiańskiej obserwujemy w na-
stępnych stuleciach. Tę wyspecjalizowaną dziedzinę bu-
downictwa wzbogacały stopniowo szczegółowe doświad-
czenia czerpane z kontaktów z różnym cywilizacjami: 
najwcześniej z Bizancjum oraz kolejnymi koczownikami, 
zwłaszcza Awarami i Bułgarami, później przede wszystkim 
z zachodnimi sąsiadami – państwem frankońskim i Sasa-
mi, ale również, w strefie bałtyckiej – ze Skandynawami. 
Jednak połączenie tych wątków różnego pochodzenia 
w spójne – choć odmienne dla różnych części Słowiańsz-
czyzny – całości nie byłoby możliwe bez obserwowanego 
jednoczesnego, wyraźnego postępu w zakresie ciesiołki, 
służącej na co dzień wznoszeniu budynków o różnym 
przeznaczeniu i rozmaitych urządzeń im towarzyszą-
cych. Tu nasuwa się przykład izbicowej konstrukcji wa-
łów, szczególnie popularnej na obszarze Słowiańszczyzny 
Wschodniej, w swej istocie wyraźnie nawiązującej do zrę-
bowej konstrukcji ścian domostw. Natomiast inną, choć 

24  Plezia 1952: 61.
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równie pokojową, z życia codziennego wziętą genezę 
może mieć konstrukcja rusztowa, pospolitsza na terenie 
Słowiańszczyzny Zachodniej. Rozważania na ten temat 
podjął przed laty Witold Hensel25, ale ich następnie nie 
rozwijał; sugerował ostrożnie pośrednie oddziaływanie 
kultury dackiej (ikonografia kolumny Trajana!), aby w fi-
nale wskazać na ewentualność rodzimych, słowiańskich 
(bliżej nieokreślonych) doświadczeń. Może więc warto 
odwołać się w tym względzie do znanego do dziś sposo-
bu gromadzenia drewna w różnej postaci, w stabilnych, 
często wysokich stosach, formowanych z warstw układa-
nych przemiennie (wzdłużnie i poprzecznie) elementów. 
Obserwujemy go również w – jak pisałem wyżej – bliskiej 
wczesnemu średniowieczu codzienności Poleszuków26 
i nie widzę powodów, aby odmawiać wczesnośrednio-
wiecznym Słowianom tej prostej umiejętności – prak-
tycznego stosowania podstawowych zasad statyki. Nieza-
leżnie od tego jak sprawdzi się trafność sformułowanych 
tu hipotez, jedno stwierdzenie pozostanie poza wszelką 
wątpliwością: słowiańskie grody z doby rozwiniętego 
wczesnego średniowiecza stanowią zjawisko niewiele 
mające wspólnego z najstarszym poziomem wyjściowym 
z początku tego okresu. Dotyczy to zarówno ich liczby, jak 
i jakości ufortyfikowania (czyli ich skuteczności obronnej), 
a wreszcie – zróżnicowania funkcji.

25  Hensel 1948: 216-218.
26  Ruszczyk i Engelking 1997: 81.

Miarą tego rozwojowego procesu jest – poza jego 
ogromną materialną, coraz lepiej rozpoznaną, arche-
ologiczną spuścizną – także jego odbicie w informa-
cjach w źródłach pisanych. Rozpoczyna je enigmatyczna 
wzmianka Fredegara z VII wieku, mówiąca o zagadkowym 
obiekcie (o dyskutowanej tożsamości) Wogastisburgu na 
obszarze słowiańskiego państwa Samona. Kontynuują – 
mnożące się od IX wieku – informacje różnej kategorii 
i rozmaitego pochodzenia. Szczególnie wymowne w tym 
względzie są relacje pisarzy arabskich z IX-X wieku, dla 
których obyczaj wznoszenia przez Słowian drewniano-
ziemnych fortalicji stanowić musiał najwidoczniej niezna-
ny im skądinąd, egzotyczny i dlatego warty odnotowania 
– fenomen. Samo nasuwa się tu skojarzenie z odnoto-
wanym wyżej zadziwieniem Bizantyńczyków słowiańskim 
fortelem ukrywania się pod wodą i ich równoczesnym 
brakiem głębszego zainteresowania wyglądem (i opisem) 
„miejsc umocnionych” tego ludu, traktowanych jako stan-
dardowy przedmiot działań militarnych.

Na koniec pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że spojrze-
nie na problem genezy grodów u Słowian z uwzględnie-
niem szerokiego spectrum codziennego bytowania, tra-
dycyjnych obyczajów i umiejętności, ale także zdolności 
adaptacyjnych tego ludu, może stanowić obiecującą pro-
pozycję ukierunkowania postępowania badawczego.
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Wojciech Szymański

Reflections on beginnings  
of the Early Medieval Slavic strongholds

Summary

Research conducted by Marek Dulinicz and popularised by him 
achievements of foreign archaeologists contributed greatly to 
the verification of the previous dating of the Early Medieval 
Slavic strongholds. As a result, only to a few have been nar-
rowed a group of sites that can be dated to the 6th-7th centuries. 
These are: Szeligi in Mazovia, Haćki in Podlasie (Poland), Zimno 
in Volhynia (Ukraine), and probably also Nikodimovo over upper 
Dnieper (Belarus). Byzantine sources from that time mention-
ing the Slavs in the Danube area are not helpful in this matter. 
According to these accounts it was model of open lowland set-
tlements was the predominant one.

In that situation we should refer rather to earlier centuries 
and the area located relatively close to the Danube area. It is 
the Dnieper River basin, where the construction of fortifica-
tions had the greatest extent and very old traditions. For the 
discussion presented here, first of all, of importance is the situ-
ation observed in areas south of Kiev. During the 2nd century 
BC – 2nd century AD it was occupied by one of the groups of 
the Zarubintsy Culture, which was subject to many transfor-

mations. Its relationship with the Slavic ethnos is now rarely 
questioned. In this area, there were numerous, ranging from 
the 1st century BC, upland defensive settlements, protected by 
earthen embankments (sometimes with wooden fences) and 
ditches. This phenomenon is usually associated with the threat 
of the Sarmatians, a new wave of nomads from the east, settled 
in the steppes of the Black Sea. It disappears in the 1st century 
AD and settlement clearly moves into the area of the low-lying 
floodplains. This model is also valid for the next population 
located here – dated to the 3rd-4th centuries Kievan Culture, 
whose relationship with the Slavs (Jordanes’s Veneti), is even 
more widely accepted.

As it is known, similar settlement preferences where 
shown by the Danube Slavs in the 6th-7th century, who were 
using perfectly, both in defence and attack characteristics of 
the environment, such as the abundance of water, swamps 
and forests. They used, among others, an amazing Byzantine 
trick: hiding underwater and breathing through a reed pipe. 
However, when setting up Slavic defensive settlements in other 
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areas, just like in the Zarubintsy Culture, upland landforms, 
naturally separated or easy to separate were often chosen. 
Used were also simple security systems (earth embankments, 
primitive fences) as well similar to the older examples from 
Zarubintsy Culture. This might be explained by the hypoth-
esis that in the case of these two, time-distant events, when 
faced with a threat, communities were reaching to the tradi-
tional ways, known from everyday activities of the settlements. 
These were ground works and fencing of designated space, in 
different ways and for different purposes. Comparative mate-
rial for Slavic defence fences from the beginning of the Early 
Middle Ages is provided by ethnographic sources, especially 
those from Polesie, which was still in the 20-30s of the previ-

ous century a true living museum of wooden buildings and 
equipment accompanying them.

Article is concluded with a general statement that the de-
fence systems of the Slavic strongholds of the developed Early 
Middle Ages, especially those of the 10th-11th centuries had lit-
tle in common with their predecessors, described above. Great 
progress in this area had mainly indigenous roots, and was con-
nected with the development of the carpenter craft. But one 
should not forget about the influence of close neighbours, dif-
ferent for different groups of Slavs (from Avars and Bulgars to 
the Francs and Scandinavians).

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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