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WstĊp
Wieloletnie archeologiczne badania podwodne prowadzone w rejonie Ostrowa Lednickiego doprowadziáy
do odkrycia interesujących zabytków dawnego szkutnictwa w postaci pojazdów páywających wykonanych
z jednego pnia drzewa – okreĞlanych jako áodzie jednopienne, dáubanki lub czóána. Dotychczas natraÞono
tutaj na pozostaáoĞci 7 dáubanek, co stawia ten zbiór na
pierwszym miejscu pod wzglĊdem liczby tego typu pojazdów okrytych w jednym zbiorniku wodnym w Polsce. Podobną liczbĊ dáubanek odnotowano w trakcie
badaĔ osady palowej w Górze-Orle (àuka 1966: 12;
Szymczak 1998: 251), ale do dziĞ, poza wzmiankami,
nie zachowaáy siĊ bardziej szczegóáowe informacje na
ich temat. Kolejny pod wzglĊdem liczebnoĞci jest zbiór
czterech áodzi odkrytych w jeziorze HaĔcza (Ossowski
2010a).
Tak duĪą liczbĊ znalezisk moĪna by wiązaü z rolą,
jaką peániá wczesnoĞredniowieczny oĞrodek grodowy
umiejscowiony na wyspie Jeziora Lednickiego, ale poniewaĪ tylko mniej niĪ poáowa dáubanek pochodzi z okresu
jego funkcjonowania, czĊĞü znalezisk naleĪy traktowaü
jako wynik intensywnoĞci podwodnych prac penetracyjnych i eksploracyjnych prowadzonych z przerwami od
ponad 50 lat.
àodzie wykonywane z jednego pnia drzewa stanowią
najliczniejszą grupĊ wĞród odkrywanych Ğrodków transportu wodnego. Próba zestawienia peánego katalogu áodzi
jednopiennych z terenu Wielkopolski, czy to zgromadzonych w placówkach muzealnych, zalegających in situ,
czy teĪ znanych z niepublikowanych dotąd danych archiwalnych, przynosi informacje o 75 áodziach (Kaczmarek,
Ossowski 2007).
JuĪ w trakcie pierwszych prac realizowanych wspólnie
przez archeologów i páetwonurków w 1959 r. w rejonie
reliktów mostu „poznaĔskiego”, stwierdzono obecnoĞü
trzech áodzi dáubanek. Jedna z nich zostaáa latem nastĊpnego roku wydobyta i przewieziona do Poznania w celu
podjĊcia zabiegów konserwatorskich (Mikoáajczyk 1961;
Wojciechowska 1962; Prosnak 1975). àódĨ początkowo
eksponowana w Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu,

zostaáa w 1995 r. przyjĊta do zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie jest prezentowana na
ekspozycji archeologicznej ukazującej przyczóáek mostu
lednickiego (Górecki 1998).
Kolejna wydobyta áódĨ zostaáa znaleziona w 1982 r.
w trakcie kilkudniowych badaĔ penetracyjnych wykonywanych przez ówczesną PracowniĊ Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii i EtnograÞi UMK w Toruniu na
zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów. Po konserwacji zabytek ten równieĪ byá prezentowany na wystawach MPP
(Górecki 1985).
Na trzecie czóáno natraÞono w 1989 r. w czasie eksploracji pasa XVII mostu „poznaĔskiego” w jeziorze Lednickim. Zalegaáo na gáĊbokoĞci 9 m w poprzek struktur
palowych mostu. W tym samym roku natraÞono takĪe na
czwartą áódĨ, która znajdowaáa siĊ poza obrĊbem reliktów
mostu. Czóáno to zostaáo przeniesione bliĪej bazy ekipy
nurkowej, a po wykonaniu na powierzchni dokumentacji zostaáo ponownie zatopione w pobliĪu poáudniowowschodniego brzegu Ostrowa Lednickiego. Kolejne penetracje podwodne prowadzone latem 1999 r. w rejonie
zachodniego brzegu Ostrowa doprowadziáy do odkrycia
dwóch nastĊpnych czóáen – numer V i VI (Kaczmarek,
Ossowski 2007). ListĊ odkryü zamyka ostatnia dáubanka
odkryta w tym rejonie dwa lata póĨniej (Szulta 2005).
Z wykorzystaniem áodzi związane są odkrycia wioseá.
Dotychczas opublikowano dwa tego typu zabytki pochodzące z przyczóáka mostu gnieĨnieĔskiego (Szulta 2000:
110, tabl. VII 2). Są to krótkie wiosáa przeznaczone do
wiosáowania z rĊki, które najpewniej miaáy zastosowanie
w jednostkach wykonywanych z jednego pnia drzewa.
àodzie jednopienne stanowią waĪną grupĊ zabytków
informującą o dawnej Īegludze. Peániáy róĪnorodne funkcje w Ğródlądowym transporcie towarów, komunikacji
i ryboáówstwie. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz próba okreĞlenia przeznaczenia i moĪliwoĞci
eksploatacyjnych áodzi jednopiennych z Jeziora Lednickiego. Porównanie aĪ siedmiu obiektów uĪytkowanych
na jednym akwenie w róĪnych okresach historycznych
moĪe wnieĞü szereg ciekawych spostrzeĪeĔ do wiedzy na
temat przemian w szkutnictwie rzecznym w przeszáoĞci.
Tym bardziej, Īe okres uĪytkowania wiĊkszoĞci tych za-

* Niniejsze opracowanie zostaáo przygotowane do druku w 2011 r.
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bytków zostaá precyzyjnie okreĞlony na podstawie badaĔ
wykonanych metodami datowania bezwzglĊdnego i przez
to mogą byü one traktowane jako wartoĞciowe Ĩródáo archeologiczne. Wnioski wynikające z opracowania áodzi
lednickich są jednak ograniczone ze wzglĊdu na fakt, Īe
tylko dwa obiekty zostaáy wydobyte i szczegóáowo zadokumentowane, a pozostaáe áodzie pozostają w róĪnym
stopniu rozpoznania pod wodą.
Przeprowadzone analizy pozwalają z punktu widzenia
chronologii wyodrĊbniü dwie grupy áodzi: pochodzące
z wczesnego Ğredniowiecza (áódĨ nr I, III, VI) oraz z okresu nowoĪytnego (áódĨ nr II, IV, V, VII).

àodzie z wczesnego Ğredniowiecza
ListĊ czóáen z wczesnego Ğredniowiecza otwiera wydobyta w 1960 r. áódĨ nr I. Zalegaáa ona na gáĊbokoĞci
9 m, ok. 50 m od zachodniego brzegu wyspy, w pobliĪu
poáudniowej krawĊdzi mostu „poznaĔskiego”. W pierwszym opracowaniu podano nastĊpujące wymiary áodzi:
dáugoĞü 10,2 m, szerokoĞü do 85 cm i wysokoĞü do 40 cm.
Zwracają uwagĊ nie tylko znaczne rozmiary, ale i staranne wykonanie (ryc. 1). Jednostce tej wykonanej z jednego
pnia dĊbowego nadano charakterystyczną formĊ wrzecionowatą z dwoma grodziami, które zostaáy owalnie wyĪáobione tak, Īe ich ksztaát przypomina grube wrĊgi. Rufa
jest áagodnie zaokrąglona, od góry páaska, a od spodu lekko podciĊta. Ostro zakoĔczony dziób ma ksztaát lekko zaokrąglonego stoĪka, z przewĊĪeniem u nasady, z którego
wystaje poziomy element zakoĔczony zgrubieniem.
JuĪ w pierwszym opracowaniu wskazywano, Īe element ten sáuĪyá jako zaczep do wiązania liny uáatwiającej
cumowanie áodzi (Mikoáajczyk 1961). Jedynie M. Prosnak
interpretowaá je jako rodzaj dekoracji, w formie typowej
dla rzeĨby dziobowej (Prosnak 1975: 517). Opublikowane, wykonane tuĪ po wydobyciu, fotograÞe wyraĨnie pokazują jednak, Īe element ten nie byá dodatkowo w Īaden
sposób zdobiony (Mikoáajczyk 1961: 315, ryc. 2). W tym
miejscu warto powiedzieü, Īe w áodziach sáowiaĔskich
nie stwierdzono dotychczas pozostaáoĞci zdobionych
stew, tak charakterystycznych na przykáad dla jednostek

Ryc. 1. àódĨ I z Jeziora Lednickiego (rys. W. Ossowski).
Fig. 1. Boat I from Lednickie Lake (by W. Ossowski).
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skandynawskich. TakĪe elementy tego typu, wystĊpujące w innych dáubankach z terenu Polski nie są zdobione i Ğwiadczą raczej o utylitarnym ich przeznaczeniu.
Prawdopodobnie jest to związane z faktem, Īe dla sztuki
uĪytkowej Sáowian, tak jak wiĊkszoĞci ludów rolniczych,
charakterystyczne byáy motywy geometryczne, a nieliczne wyobraĪenia Þguralne sáuĪyáy najpewniej celom kultowym (Ossowski 1999: 97).
Po wydobyciu, wewnątrz kadáuba widoczne byáy Ğlady
narzĊdzi uĪywanych do Īáobienia wnĊtrza: ciosáa i siekiery. Stwierdzono równieĪ w jednym miejscu Ğlady spalenizny. Fakt ten byá interpretowany jako Ğwiadectwo uĪycia
ognia w trakcie wykonywania áodzi (Mikoáajczyk 1961:
314–316). Obecnie trudno odnieĞü siĊ do tych obserwacji,
poniewaĪ na skutek konserwacji metodą aáunową (Wojciechowska 1962) szereg detali staáo siĊ niewidocznych.
Kadáub konserwowany metodą, która ostatecznie nie przyjĊáa siĊ w konserwacji mokrego drewna archeologicznego
(Lehmann 1984: 122), ulegá skurczeniu i pĊkniĊciom.
Ubytki uzupeánione masami wypeániającymi pokryte zostaáy substancjami zabezpieczającymi, co nie powala na
rozeznanie siĊ w strukturze substancji zabytkowej.
Stwierdzenie stosowania ognia do Īáobienia wnĊtrza
kadáuba jednostki wydobytej z wody jest sprawą nieáatwą.
Ciemne Ğlady widoczne na powierzchni drewna mogą
powstaü na skutek róĪnych czynników, w tym dziaáania
bakterii atakujących drewno zalegające w Ğrodowisku
wodnym. W efekcie tego celuloza ulega nagáej depolimeryzacji, a zaatakowane obszary cechują siĊ ciemnym, zbliĪonym do spalenizny kolorem (Ossowski 1999: 57).
UĪycie ognia do Īáobienia zostaáo potwierdzone dla
czóáen neolitycznych odkrytych w Europie Zachodniej,
udokumentowanych przez archeologów szwajcarskich
(Arnold 2006). UĪywanie ognia na terenie ziem polskich
znane jest tylko z opisów etnograÞcznych (Gulgowski
1911: 90–91; MoszyĔski 1967: 670), brakuje jednak do
tej pory znalezisk archeologicznych potwierdzających
stosowanie tej techniki na terenie Polski. ĝlady spalenizny mogą byü spowodowane uĪywaniem ognia w trakcie
eksploatacji áodzi, na przykáad do páywania w ciemnoĞci
lub są Ğwiadectwem stycznoĞci áodzi z palącymi siĊ konstrukcjami mostowymi. Kontekst zalegania, czyli bliskoĞü
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Ryc. 2. Miejsce odkrycia wczesnoĞredniowiecznych áodzi jednopiennych w Jeziorze Lednickim nr I, III, VI na tle rejonu wystĊpowania militariów – powierzchnie pokryte rastrem (wg Wilke 2006 zm.).
Fig. 2. The site of excavating early mediaeval logboats no I, III, VI in Lednickie Lake, in the background of military accessories
occurrence – surfaces covered with rasters (after Wilke, changed in 2006).
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palowych struktur podporowych jezdni, moĪe Ğwiadczyü,
Īe zatoniĊcie áodzi nastąpiáo w trakcie poĪaru mostu. Potwierdzaáoby to obecnoĞü militariów znalezionych wewnątrz áodzi – Īelaznych grotów strzaá.
Odkrycie wewnątrz áodzi czaszki i krĊgów psa byáa
podstawą do wysuniĊcia przez G. Mikoáajczyk przypuszczenia, Īe ma siĊ tu do czynienia ze Ğladami rytuaáu pogrzebowego o znaczeniu magicznym (Mikoáajczyk 1961:
316). Opieraáo siĊ ono na relacji Ibn Faldana o obrzĊdowym zabiciu psa na pogrzebie Rusa nad brzegami Woági
(Lewicki 1954: 465). Kolejne sezony badaĔ archeologicznych mostu „poznaĔskiego” pokazaáy jednak, Īe w obrĊbie reliktów zalega znaczna liczba zabytków oraz szczątków zwierzĊcych, w tym szereg przedmiotów związanych
z pracami rolniczymi i gospodarskimi (Szulta 2005).
Przedmioty te związane byáy z róĪnymi dziedzinami Īycia, jakie miaáy miejsce w trakcie budowy mostu, jego
uĪytkowania oraz zniszczenia, co zostaáo szczegóáowo
omówione w szeregu artykuáów zawartych w niniejszym
tomie. Najpewniej w trakcie jego poĪaru lub krótko po,
róĪnego rodzaju obiekty mogáy wpaĞü do wody i w efekcie znaleĨü siĊ w kadáubie dáubanki.
Wiek áodzi na podstawie znalezisk wewnątrz kadáuba
okreĞlano na 1 poáowĊ XI w. Uszczegóáowiáy to analizy
próbki pobranej do badaĔ dendrochronologicznych, które okreĞliáy wiek ostatniego zachowanego sáoja przyrostu
rocznego na koniec lat 60. X w. (Krąpiec, Zielski 1999:
250), ale poniewaĪ nie zachowaáa siĊ warstwa bielasta,
czóáno mogáo zostaü wykonane nawet kilkanaĞcie lub kilkadziesiąt lat póĨniej. Na pewno czóáno wykonano po powstaniu mostu áączącego gród na wyspie Jeziora Lednickiego ze staáym lądem, a wiĊc w momencie, kiedy komunikacja miĊdzy wyspą a brzegiem jeziora byáa zapewniona
przez konstrukcje przeprawowe (Krąpiec 1998: 74).
W pobliĪu pierwszej áodzi, w pasie XVII mostu „poznaĔskiego” natraÞono na kolejne czóáno o podobnych
wymiarach í áódĨ nr III. O jednostce tej, zalegającej w poprzek struktur palowych nie ma zbyt wielu informacji,
gdyĪ nie wykonano do tej pory szczegóáowej dokumentacji, a zabytek zalega w dalszym ciągu in situ. W 1997 r.
autor pobraá z kadáuba i wydobyá próbkĊ w celu okreĞlenia
gatunku drewna oraz wykonania analiz radiowĊglowych.
Analiza wykazaáa, Īe dáubankĊ wykonano z lipy (Tilia
sp.). Pozyskany materiaá umoĪliwiá przeprowadzone badaĔ radiowĊglowych, w wyniku których wiek zostaá ustalony na lata 1040–1450 AD (680+120 BP)1, lecz sądząc
na podstawie kontekstu jego zalegania, zatonĊáa przed
lub w trakcie zniszczenia mostu. Przy pobieraniu próbki
do badaĔ radiowĊglowych udokumentowany zostaá fragment uáamanego zakoĔczenia rufowego, uksztaátowanego
w formie niewielkiego nawisu rufowego.
Kolejną áódĨ z okresu wczesnego Ğredniowiecza, oznaczoną numerem VI, odkryto w sierpniu 1999 r. Dáubanka
ta nie byáa wydobywana i w dalszym ciągu spoczywa in
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situ w jeziorze. Znaleziono ją na gáĊbokoĞci od 7,8 m do
8,3 m, kilkadziesiąt metrów na poáudnie od mostu „poznaĔskiego”, okoáo 60 metrów od brzegu. Zaraz po odkryciu autor wykonaá pod wodą pomiary i pobraá próbki do
badaĔ. W trakcie nurkowania ustalono, Īe czóáno zachowane jest w dwóch czĊĞciach przeáamanych na okoáo jednej trzeciej dáugoĞci, przy czym zachowaá siĊ tylko ostro
zakoĔczony dziób. Pierwszy fragment, dáugoĞci 2,02 m,
szerokoĞci 43 cm i wysokoĞci 18 cm, ma gródĨ o gruboĞci
5–6 cm. Drugi fragment, dáugoĞci 4,10 m; szer. 0,40 m
zmniejsza siĊ do 0,30 m. GruboĞü burt jest niewielka i wynosi 3–3,5 cm. Wykonane analizy wskazują, Īe kadáub
wykonano z topoli (Populus sp.). Badania próbki wysáanej do laboratorium w celu wyznaczania wieku metodą
C14 przyniosáy wynik 890–1170 r. AD (1000+50 BP).
Wszystkie áodzie z okresu wczesnego Ğredniowiecza
odkryte w jeziorze Lednickim są w swoich proporcjach
dáugie i wąskie o wrzecionowatym ksztaácie, w rzucie
z góry, z ostro zakoĔczoną czĊĞcią dziobową. Mierzą od
6 do ponad 11 metrów dáugoĞci, od 40 do ponad 90 cm
szerokoĞci i zaledwie od 20 do 45 cm wysokoĞci. Charakteryzuje je póáokrągáy, pnioksztaátny przekrój.
Obecnie moĪna wskazaü na 11 podobnych znalezisk
z terenu Polski (tab. 1). ListĊ tĊ uzupeániają miniaturowe
modeliki áódek z kory, z których najczĊĞciej jest publikowany zabytek z Opola-Ostrówka (Hoáubowicz 1955: 231).
DuĪa liczba modelików o podobnych formach odkrytych
w nawarstwieniach wczesnoĞredniowiecznego Opola
Ğwiadczy o znacznym rozpowszechnieniu omawianego
typu na Odrze (MoĨdzioch 1993: 154). O tym, Īe taki typ
áodzi byá charakterystyczny dla wiĊkszych obszarów SáowiaĔszczyzny Ğwiadczą dwie podobne dáubanki, odkryte
w àabie i Mikulczycach (Andreska 1975: ryc. 10).
Interesującym zagadnieniem w przypadku áodzi nr III
i VI jest wykorzystanie miĊkkiego gatunku drewna, zamiast powszechnie odnotowanych w okresie wczesnego
Ğredniowiecza pni dĊbowych lub rzadziej sosnowych.
MoĪliwe, Īe taki obraz spowodowany jest wyjątkową
trwaáoĞcią drewna dĊbowego. Czóána ze starszych okresów wykonywane z innych gatunków drzew mogáy przetrwaü tylko w sprzyjających okolicznoĞciach.
Wykorzystanie tego typu surowca moĪna interpretowaü jako Ğwiadectwo deforestacji związanej intensywnym budownictwem grodowym i mostowym w okolicy.
Potwierdzaáyby to badania dendrochronologiczne drewna
z konstrukcji mostowych poĞwiadczające, Īe juĪ w 2 poáowie X w. miaáy miejsce braki materiaáu budowlanego,
który sprowadzano z dalszych odlegáych nawet o 100 km
obszarów (Krąpiec 1998: 96). Inną przyczyną mogáa byü
chĊü obniĪenia wagi áodzi w celu zwiĊkszenia jej szybkoĞci lub, co bardziej prawdopodobne, potrzeba skrócenia
czasu jej wykonywania. ĩáobienie w miĊkkim drewnie
lipowym jednostki o tak duĪych rozmiarach byáo o wiele
krótsze niĪ w podobnym rozmiarami pniu dĊbowym.

1
W niniejszej pracy wynik wyznaczania wieku metodą C14 podawany jest jako AD/BC (naszej ery/przed naszą erą) – po kalibracji
wykonanej przy uĪyciu programu OxCal, i obejmuje skrajne wartoĞci w przedziale prawdopodobieĔstwa 95% (Walanus, Goslar 2004).
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Tabela 1. Zestawienie wczesnoĞredniowiecznych dáubanek, przeznaczonych do dziaáaĔ militarnych
Table 1. Ste of early mediaeval dugouts designed for military operations
Lp.

Miejsce odkrycia

1.
2.

Ulanów
Nieznane (ze zbiorów
MA w GdaĔsku)

3.
4.

Bielice
Solec

5.

Ostrów Lednicki I

6.

Ostrów Lednicki III

7.

Ostrów Lednicki VI

8.
9.

KamieĔ Pomorski 2
Wojtkowice

10.
11.

Muzeum w Gliwicach
Wrocáaw

Rzeka/
Jezioro
San
Wisáa?

Rok Materiaá
Datowanie metodami
odkrycia
datowania bezwzglĊdnego
1978
dąb
po 728 AD (dendro)
nieznany dąb
1490+50 BP
547-631 AD
Gd-1895
1360+50 BP
nieznane nieznany dąb
1125+40 BP
Wisáa
2000
dąb
Jezioro
Lednickie
Jezioro
Lednickie

1960

dąb

1989

lipa

Jezioro
1999
topola
Lednickie
nieznane nieznany dąb
Bug
1988
dąb

nieznane nieznany
Odra
1895

dąb
dąb

W dotychczasowej literaturze podkreĞlano, Īe omawiane áodzie peániáy zapewne rolĊ pojazdów wodnych sáuĪących do szybkiej komunikacji (Ossowski 1999: 92–97).
DuĪe rozpowszechnienie tego typu áodzi spowodowane
byáo miĊdzy innymi tym, Īe w warunkach znacznego pokrycia kraju szatą leĞną, duĪe rzeki peániáy rolĊ gáównych
szlaków komunikacyjnych, zaĞ mniejsze stanowiáy oĞ
osadniczą jednostek plemiennych. O osie rzeczne powiązane z rynnami jeziornymi oparta byáa lokalizacja gáównych
grodów tworzącego siĊ w X w. paĔstwa. Grody piastowskie zakáadane byáy w wiĊkszoĞci w dolinach rzecznych,
na wyspach, co zapewniaáo im kontrolĊ nad przeprawami
i podnosiáo ich walory obronne. Wzajemne powiązanie
wodne uáatwiaáo konieczną áącznoĞü miĊdzy oĞrodkami.
Obliczenia wykonane dla áodzi I, wskazują, Īe ciĊĪar
kadáuba wynosiá 700 kg, a wypornoĞü pustego kadáuba
osiągaáa podobną wartoĞü przy zanurzeniu 20 cm. NoĞnoĞü czóána pozwoliáaby wiĊc na pomieszczenie od 4 do
6 ludzi (Prosnak 1975). Wynika z tego, Īe zarówno wykonanie takiej áodzi, jak i jej uĪytkowanie wymagaáo wspólnego wysiáku kilkuosobowej grupy ludzkiej.
Cechy omawianego zbioru zabytków, z punktu wiedzenia wáaĞciwoĞci nautycznych, czyli ksztaát kadáuba
w proporcjach dáugi, wąski i niski, jest takĪe charakterystyczny dla jednostek przeznaczonych do zadaĔ militarnych. Argumentem Ğwiadczącym za przeznaczeniem áodzi
I, III i VI do dziaáaĔ bojowych jest kontekst ich odkrycia
(Ossowski 2010b: 26–27).
W trakcie prac prowadzonych na Ostrowie Lednickim
natraÞono na wyjątkową kolekcjĊ militariów. Przeprowadzone analizy ich planigraÞi po obu stronach mostu „poznaĔskiego” pokazaáy, Īe czĊĞü z nich wpadáa do wody
w wyniku bezpoĞrednich walk na moĞcie, natomiast caáa

po 969 AD
(dendro)
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770+60 BP
570+50 BP
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po 1264 AD (dendro)
niedatowany

Zachowane wymiary
L x B x H [m]
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11,2 x 0,96 x 0,39
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grupa zabytków odkryta wzdáuĪ póánocno-zachodniego
brzegu Ostrowa dostaáa siĊ na dno jeziora w trakcie szturmu na áodziach na wyspĊ lub prób wysadzenia desantu
na podgrodziu lub innych czĊĞciach wyspy (Wilke 2006;
Borowczak 2008: 40–43). Wówczas teĪ, podczas poĪaru
mostu, przygniecione jego walącymi siĊ pozostaáoĞciami,
zatonĊáy áódĨ numer I i III, natomiast czóáno numer VI
przewróciáo siĊ i zatonĊáo w trakcie starü na poáudnie od
mostu, w odlegáoĞci kilkudziesiĊciu metrów od brzegu
(ryc. 2). Przypuszcza siĊ, Īe omawiane starcia miaáy miejsce w lipcu 1038 r., kiedy ksiąĪĊ czeski napadá na WielkopolskĊ (Wilke 2006), lub kilka lat wczeĞniej, w okresie
kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej po 1031 r. (Borowczak 2008: 42–44).
DĊbowa áódĨ nr I, którą wykonano prawdopodobnie
wczeĞniej, niĪ rozegraáy siĊ opisywane wypadki, mogáa
naleĪeü do obroĔców, choü obecnoĞü zaczepu dziobowego w kadáubie uáatwiaáa przewáóczenie jej koĔmi lub
pieszo nad jezioro z bardziej oddalonych rejonów w celu
dokonania niespodzianego ataku. Natomiast jednostki III
i VI, które zostaáy wykonane z miĊkkich gatunków drewna, moĪna próbowaü áączyü z siáami napastników. Z braku
w bliskim sąsiedztwie Jeziora Lednickiego odpowiednich
pni dĊbowych do wykonania duĪych áodzi, przed przystąpieniem do ataku na ufortyÞkowaną wyspĊ wykonano
áodzie z jedynych duĪych drzew, jakie rosáy w okolicy,
czyli lip i topoli. Zastosowanie miĊkkiego gatunku drewna
wpáywaáo na obniĪenie wagi áodzi i zwiĊkszenie jej wypornoĞci, a przede wszystkim przyĞpieszaáo proces Īáobienia
kadáuba. NaleĪy w tym miejscu podkreĞliü, Īe czóána te
są jedynymi przykáadami dáubanek z okresu Ğredniowiecza
wykonanych z tak nietrwaáych materiaáów, co wzmacnia
tezĊ o okazjonalnym pretekĞcie do ich sporządzenia.
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Czóána I, III i VI dziĊki swoim ksztaátom, napĊdzane przez 4–6 wiosáujących z rĊki krótkimi wiosáami, mogáy osiągnąü znaczną prĊdkoĞü, byáy wiĊc odpowiednimi
Ğrodkami do szybkiego przerzucania zbrojnych na teren
nieprzyjacielski, gdzie staczali walkĊ. Z drugiej strony ich
przekrój poprzeczny oraz niewielka wysokoĞü burt powodowaáy, Īe byáy bardzo niestateczne i uniemoĪliwiaáy
przebywanie w áodzi w pozycji innej niĪ siedząca lub póáklĊcząca, znacznie ograniczając moĪliwoĞü uczestnictwa
w bezpoĞrednich starciach na wodzie.
Omawiane áodzie zdają siĊ stanowiü Ğwiadectwo ataku na Ostrów Lednicki jednostkami páywającymi od strony wody. W trakcie dotychczasowych prac wykopaliskowych nie natraÞono na pozostaáoĞci innych konstrukcji
szkutniczych, np. jednostek klepkowych. Trudno zgodziü
siĊ z sugestiami wskazującymi na moĪliwoĞü dziaáania
atakujących na doraĨnie zbitych tratwach (Wilke 2006:
448), poniewaĪ duĪa gáĊbokoĞü jeziora uniemoĪliwiaáa
napĊdzanie tego typu pojazdów i kierowanie nimi, jako
Īe czynnoĞci te wykonywano drągami.
Informacje o wykorzystywaniu dáubanek do wykonania dalekich rajdów w okresie Ğredniowiecza zawarte są
w kronikach Ğredniowiecznych. Bliskie czasom starü na
Ostrowie Lednickim są wypadki zanotowane w PowieĞci
minionych lat o wyprawie wojennej áodziami, zorganizowanej przez kijowskiego ksiĊcia Jarosáawa Mądrego
przeciwko Mazowszanom w 1041 i 1047 r. (PML 1999:
120–121). W tym ostatnim przypadku áodzie jednopienne byáyby odpowiedniejsze ze wzglĊdu na koniecznoĞü
pokonania licznych przewáok pomiĊdzy Dniestrem a Bugiem (SkarĪyĔska-Jankowska 2007). Wyprawa ta mogáaby byü podobna do opisywanego przez wspomnianego
wczeĞniej Konstantyna PorÞrogenetĊ ataku Rusów, którzy
spáywali jednodrewkami wyruszając na Konstantynopol
(Labuda 1954: 292–297). Podobny opis ataku przy uĪyciu
dáubanek w trakcie krzyĪackiej rejzy przeciwko Litwinom
w 1376 r. znaleĨü moĪna w kronice Wiganda z Marburga
(Wigand 1842: 213).

àodzie z okresu nowoĪytnego
àodzie z okresu nowoĪytnego odkryte w jeziorze Lednickim róĪnią siĊ od poprzedniczek wymiarami, sposobem
wykonania i rozplanowaniem wnĊtrza. àodzie jednopienne o póáokrągáym przekroju poprzecznym odznaczają siĊ
maáą statecznoĞcią, wymagającą pracy wioĞlarza poprzez
balansowanie ciaáem lub zajmowanie jak najniĪszej pozycji w áodzi. Najprostszą modyÞkacją w celu poprawienia
bezpieczeĔstwa páywania jest nadanie formie kadáuba áodzi páaskiego dna. Uzyskuje siĊ to poprzez styczne usuniĊcie póáokrągáej dennej czĊĞci kadáuba. Páaskie, szersze
dno zapewnia wiĊkszą wypornoĞü i statecznoĞü, umoĪli-
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wia przebywanie w dáubance w postawie siedzącej, a nawet stojącej.
Przykáadem najstarszej jednostki tego typu z Jeziora
Lednickiego jest jak dotychczas áódĨ numer II. Zostaáa
ona znaleziona w 1982 r., caákowicie zagrzebana w mule
przy poáudniowo-zachodnim cyplu wyspy, na gáĊbokoĞci
9,5 m (ryc. 3a). Wewnątrz znaleziono liczne kamienie pochodzące z pozostaáoĞci romaĔskich budowli kamiennych
usytuowanych na Ostrowie Lednickim (Górecki 1985).
Mierzyáa tylko 4,54 m dáugoĞci i miaáa 0,48 m wysokoĞci i 0,74 m szerokoĞci. Wykonana z dĊbu. Poza páasko
uksztaátowanym dnem, cechuje ją przekrój poprzeczny
zbliĪony do prostokąta. Wewnątrz w trakcie Īáobienia pozostawiono jedną gródĨ o gruboĞci 10 cm umiejscowioną
w dwóch trzecich dáugoĞci. Element ten peániá funkcjĊ rozdzielającą mniejszy przedziaá rufowy, w którym znajdowaá siĊ uĪytkownik, od wiĊkszego dziobowego. O takim
podziale Ğwiadczy równieĪ to, Īe w burtach, w odlegáoĞci
28,0 cm za grodzią, wyĪáobiono podpórki do umocowania
áaweczki. UĪytkownikiem mógá byü rybak, który siedząc
w suchej czĊĞci rufowej, trzymaá przed sobą w mokrej
czĊĞci sprzĊt do poáowów oraz záowione ryby. Odnotowaü jeszcze naleĪy inne szczegóáy, takie jak pogrubione
przy grodzi dno oraz obecnoĞü dwóch otworów o Ğrednicy 2,5 cm przy dziobie, przeznaczonych do zamocowania
drąĪka cumowniczego.
Początkowo na podstawie kontekstu archeologicznego
wiek zabytku okreĞlano wstĊpnie na pierwszą poáowĊ X w.
i ze wzglĊdu na znalezione wewnątrz kamienie uznawano
za jednostkĊ transportową, przewoĪącą surowiec do budowy któregoĞ z kamiennych obiektów architektonicznych
Ostrowa Lednickiego. Przyczyną jej zatoniĊcia miaáo byü
pĊkniĊcie rufy, byü moĪe spowodowane przeciąĪeniem
kamieniami (Górecki 1985: 90)2.
Badania dendrochronologiczne wykonane w 1998 r.
pozwoliáy na zmianĊ tych przypuszczeĔ, gdyĪ stwierdzono, Īe pieĔ do jej wykonania ĞciĊto po 1512 r. (Krąpiec, Zielski 1999: 251). ZatoniĊcie áodzi z kamieniami
Ğwiadczy, Īe áódĨ nie byáa zaprojektowana do transportu
wiĊkszej iloĞci towarów. ĝwiadczy raczej o tym, Īe juĪ
w XVI w. miejscowa ludnoĞü pozyskiwaáa metodami gospodarczymi materiaá z rozbieranych budowli romaĔskich
usytuowanych na Ostrowie.
Z terenów Wielkopolski znane są dwa podobne znaleziska (ryc. 3b, c). Pierwsze z nich to dáubanka wydobyta
w okolicach Kosewa z jeziora Powidzkiego, znajdująca
siĊ w zbiorach Muzeum OkrĊgowego w Koninie, wykonana po 1571 r. Podobne czóáno odkryte zostaáo w 2006 r.
w miejscowoĞci Borowy Máyn niedaleko Pszczewa w jeziorze Piecniewo, ale wiek czóána nie jest dokáadnie znany (Ossowski 2006). Wszystkie trzy odkrycia Ğwiadczą
o rozpowszechnieniu w XVI w. specyÞcznej formy jednoosobowych, páaskodennych czóáen okreĞlanych w literaturze typem Kosewo (Ossowski 1999: 130).

2
W okresie póĨniejszym na zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów wykonano teĪ badania radiowĊglowe próbki pobranej z áodzi
nr II (Lod-272), które przyniosáy wynik 1298–1411 AD; 610+100 BP (Pazdur i inni 1999: 295).
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Ryc. 3. àódĨ II z Jeziora Lednickiego, po 1512 r. (a) oraz podobne áodzie z Wielkopolski: z Kosewa, po 1571 r. (b) i z jeziora
Piecniowo (c) (rys. W. Ossowski).
Fig. 3. Boat II from Lednickie Lake, after 1512, (a) and similar boats from the Greater Poland: from Kosewo, after 1571, (b) and from
Piecniowo Lake (c) (by W. Ossowski).
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Ryc. 4. NowoĪytne dáubanki z Jeziora Lednickiego: áódĨ nr IV, po 1716 r. (rys. W. Ossowski) i áódĨ nr VII (wg Szulta 2005).
Fig. 4. Contemporary dugouts from Lednickie Lake: boat no IV, after 1716 and boat no VII (after Szulta 2005).

Niektóre z wspomnianych cech wykonania áodzi, czyli
páaskie dno z jedną grodzią, stwierdzono takĪe w jednostce nr V. Odkryto ją w sierpniu 1999 r. w trakcie podwodnych badaĔ reliktów mostu „poznaĔskiego”, prowadzonych przez ekspedycjĊ Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu. Dáubanka ta zalega na gáĊbokoĞci 8 m na
poáudnie od mostu „poznaĔskiego”, okoáo 50 metrów od
brzegu. Jej sáabo zachowane pozostaáoĞci to czĊĞü denna
z jedną grodzią o gruboĞci 8–9 cm, umiejscowioną w odlegáoĞci 0,80 cm od szerszego, prawdopodobnie rufowego
zakoĔczenia, spoczywające w pozycji do góry dnem. Autor w sierpniu 1999 r. wykonaá pod wodą pomiary i pobraá

próbki drewna do badaĔ. Pozwalają one na stwierdzenie,
Īe kadáub tej dáubanki wykonano z pnia sosny (Pinus sp.).
Wiek tego czóána nie zostaá okreĞlony metodami datowania bezwzglĊdnego – cechy wykonania wskazują na jej
nowoĪytną metrykĊ.
Do najmáodszych jednostek odkrytych w jeziorze
Lednickim naleĪy áódĨ nr IV (ryc. 4a). Zostaáa wykonana
z sosny (Pinus sp.), a wymiary kadáuba są nastĊpujące:
dáugoĞü. 4,25; szerokoĞü 0,66; wysokoĞü do 0,56 m. Charakterystyczne dla tej jednostki są dwie grodzie umiejscowione w Ğrodkowej czĊĞci kadáuba, wydzielające czeĞü
do przechowywania ryb, czyli sadz. Byá to sadz typu mo-
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krego o czym Ğwiadczą nieregularnie wywiercone otwory
pozwalające na napáyw wody do Ğrodka. Innym, interesującym rozwiązaniem jest obecnoĞü w obydwu burtach
wstawek w postaci sosnowych, dartych promieniowo klepek przybitych gwoĨdziami. Nie wystają one jednak powyĪej wysokoĞci burt Īáobionego kadáuba. Niepewne jest,
czy klepki te uzupeániaáy braki drewna powstaáe na skutek uszkodzeĔ powstaáych w trakcie dáugotrwaáego uĪytkowania, czy z naturalnych ograniczeĔ spowodowanych
niemoĪnoĞcią pozyskania juĪ w tym czasie odpowiedniej
wielkoĞci káody. Wiek ĞciĊcia drzewa do wykonania sosnowych klepek zostaá okreĞlony na podstawie wykonanych analiz dendrochronologicznych na po roku 1716
(Krąpiec, Zielski 1999: 241).
Naprawy czóáen, polegające na wprowadzaniu dodatkowych klepek w caliznĊ dáubanki, byáy czĊsto odnotowywane w opisach etnograÞcznych z początku XX w.
w Wielkopolsce i na Kaszubach. „U niektórych rybaków
wiejskich zachowaáy siĊ jeszcze z dawnych czasów prawdziwe czóána tzw. dáubaĔce z jednego pnia drąĪone «opuchĊ», czyli nadbitkĊ tarciczną a próg wewnątrz mające”
(ĝlaski 1917: 25). Podobne Ğlady reperacji noszą dáubanki
z Wdzydz Kiszewskich, które opatrzono krótkimi nabitymi deskami. Bardziej zmodyÞkowaną formą jest dáubanka
odnaleziona w jeziorze RaduĔskim w pobliĪu Chmielonka, datowana na po roku 1788, w której niskie wyĪáobione
dno, o wysokoĞci 12 cm, ma nadbudowane burty z pojedynczych klepek (Ossowski 1999: 159).
Do opisywanej poprzednio bardzo podobna jest ostatnia z áodzi lednickich, numer VII, która zostaáa znaleziona w roku 2001 podczas penetracji wzdáuĪ zachodniego
brzegu Ostrowa Lednickiego w sektorze 4 (ryc. 4b). Byáa
to páaskodenna áódĨ o dáugoĞci 3,5 m, z dwoma grodziami
umiejscowionymi w czĊĞci Ğrodkowej (Szulta 2005: 78).
PodobieĔstwo dotyczy sylwetki kadáuba oraz rozplanowania wnĊtrza. Umiejscowiony w podobnym miejscu sadz
nie ma otworów, brakuje teĪ dodatkowych klepek. àódĨ
ta jest nieznacznie wiĊksza od dáubanki numer IV, byáo to
uwarunkowane wielkoĞcią pnia, jakim dysponowaá szkutnik. Ponadto zostaáa wykonana z pnia dĊbowego. DostĊpnoĞü lepszego surowca moĪe sugerowaü, Īe wykonano
ją wczeĞniej niĪ czóáno numer IV, jednak rozstrzygające
w tej sprawie bĊdą wyniki analiz metodami datowania
bezwzglĊdnego.

Podsumowanie
Omówiony zespóá znalezisk zabytków dawnego szkutnictwa z Jeziora Lednickiego wskazuje, Īe w poszczególnych okresach wykonywano róĪnorodne formy i typy dáubanek, których ksztaáty byáy dostosowane do sposobu ich
wykorzystywania. Aby mogáy dobrze wykonywaü swoją
rolĊ, musiaáy speániaü zakáadane wymagania oraz odpowiednie warunki bezpieczeĔstwa dla uĪytkowników.
Najstarsza áódĨ – nr I, wyróĪnia siĊ jakoĞcią wykonania
niespotykaną w innych áodziach odkrytych w Polsce. Choü
trudno obecnie z caáą pewnoĞcią potwierdziü wczeĞniejsze
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sugestie, Īe mogáa to byü áódĨ ksiąĪĊcą lub jednostka przeznaczona do specjalnych zadaĔ (Wojciechowska 1962: 49;
Prosnak 1975: 518), to jednak zapewne starannoĞü wykonania podkreĞlaáa prestiĪ osób pokonujących nią przestrzeĔ jeziora. Nie jest sprawą przypadku, Īe jak zostaáo to
szczegóáowo potwierdzone, jednostka ta pochodzi z okresu, kiedy oĞrodek na Ostrowie Lednickim odgrywaá waĪną
rolĊ w tworzącym siĊ paĔstwie piastowskim.
Kolejne dwie áodzie wczesnoĞredniowieczne (nr III
i VI), choü w formie podobne do poprzedniej, to z powodu niezwykáego surowca uĪytego do ich wykonania oraz
kontekstu zalegania, naleĪaáoby wiązaü z dramatycznymi
wydarzeniami, które doprowadziáy do zniszczenia mostów
lednickich, a ĞciĞlej z atakiem zbrojnych prowadzonym od
strony wody na wyspĊ.
Pochodząca z początków XVI w. kolejna dáubanka
nr II róĪni siĊ od poprzednich wymiarami, sposobem wykonania i rozplanowaniem wnĊtrza. Niewiele podobieĔstw
znajdzie siĊ równieĪ w porównaniu z ponad dwieĞcie lat
máodszym czóánem Lednogóra IV. Dáubanki z okresu nowoĪytnego zalegające w jeziorze Lednickim nie wyróĪniają siĊ niczym szczególnym na tle podobnych zabytków
z terenu Polski i są przykáadem mniejszych pojazdów
wodnych uĪywanych przede wszystkim do ryboáówstwa,
ale i okazjonalnie takĪe do transportu czy komunikacji.
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Logboats from Lednickie Lake
S um m a r y
Multi-annual underwater archaeological explorations in the
area of Ostrów Lednicki resulted in discovering old boat-building historical relics. These were watercrafts, made of a single
tree trunk, deÞned as logboat (monoxylon boat), dugout or dugout canoe. Up to the present time, 7 dugouts have been spotted, what places this collection in the Þrst position in terms of
a number of that watercrafts type, discovered in a single water
body in Poland.
The characterized set of historical Þnds of old boat-building
from Lednickie Lake indicates, that various forms and types of
dugouts, which shapes were adapted to the way of their use, had
been made there in respective periods. Watercrafts had to comply
with assumed requirements and relevant safety conditions for users, in order to perform their task well.
The oldest boat – no. I, is distinguished by workmanship of
a quality, unparalleled in other boats discovered in Poland. Although at present, it is difÞcult to conÞrm with certainty earlier
suggestions, that it could have been duke’s boat or a watercraft
for special tasks, accuracy of its construction, we should think,
emphasized the prestige of a person travelling by it across the
lake. The fact, that this boat comes from the period when the
center of Ostrów Lednicki played an important role in arising
state of the Piasts, is not accidental.
Two succeeding mediaeval boats (no. III and VI), are similar
in form to the previous one, however, because of unusual material used for the construction and the context of their deposition, they would be associated with dramatic events, which led to
the destruction of Lednica bridges, and more precisely, with the
armed attack carried out from the side of water onto the island.
Another logboat no. II, originating from the beginning of
16th c differs from the previous ones with its manufacturing
method and interior composition. Few similarities are also observed comparing it to a boat from Lednogóra IV, two hundred
years younger. Logboats from modern times deposited in Lednickie Lake are not conspicuous against the background of similar historical heritage objects of Polish territory by anything special and are examples of smaller watercrafts used Þrst of all for
Þshing, but occasionally also for transport or communication.

