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I NA POCZĄTKU ŚREDNIOWIECZA

Celem prezentowanego opracowania jest porównanie 
form osadnictwa z okresów wpływów rzymskich i wcze
snej fazy wędrówek ludów z osadnictwem wczesno
średniowiecznym, w szczególności z fazy wczesnosło
wiańskiej, na terenie Małopolski. Analiza porównaw
cza pozyskanych dotychczas źródeł archeologicznych 
pozwoliła na zdefiniowanie podobieństw i różnic w pre
ferencjach ludności zamieszkującej Małopolską w obu 
interesujących nas okresach w odniesieniu do konkret
nych form krajobrazu zajmowanych pod osadnictwo, 
sposobów rozplanowania osad, jak i form budownictwa 
mieszkalnego. Autorzy kontynuują tym samym proble
matykę, którą już wcześniej zajmowali się m.in. K. God- 
lowski(1979; 1985; 1989; 2000), M. Parczewski (1988a; 
1988b; 1993; 1998b; 2000b) i Z. Kobyliński (1988; 
1998). Podejmując próbę porównania osadnictwa we 
wspomnianych okresach należy podkreślić na wstępie, 
iż na omawianym terenie stanowiska sepulkralne nale
żą zarówno w okresie wpływów rzymskich i początko
wej fazie okresu wędrówek ludów, jak i we wczesnym 
średniowieczu, do znalezisk stosunkowo rzadkich 
(szczególnie dotyczy to wczesnej fazy okresu wędró
wek ludów i fazy wczesnosłowiańskiej). W związku 
z tym analiza oparta jest w większości na źródłach po
zyskanych w trakcie badań stanowisk osadowych. 
Uwzględniono także wyniki badań powierzchniowych1. 
Do analiz szczegółowych osadnictwa w skali mikro wy
brano cztery zróżnicowane geograficznie mikroregiony 
Małopolski zachodniej: rejon Bramy Krakowskiej (sek

1 Stanowiska rozpoznane drogą badań powierzchniowych 
naniesiono na mapy osadnictwa z okresu rzymskiego i wcze
snej fazy okresu wędrówek ludów (ryc. 1, 3) i wczesnego śre
dniowiecza (ryc. 2, 6) bez rozwarstwienia ich na węższe odcin
ki chronologiczne obu tych okresów. Wynika to ze znanego po-

tor A na ryc. 1, 2; ryc. 3-6), dorzecze środkowej i dolnej 
Raby oraz środkowego i dolnego Dunajca z Białą Dunaj- 
cową (sektor B na ryc. 1, 2), Kotlinę Sądecką (sektor C 
na ryc. 1, 2) i Jurę Krakowską (sektor D na ryc. 1, 2).

Wyraźne przemiany kulturowe i osadnicze na terenie 
zachodniej Małopolski miały miejsce na początku okre
su rzymskiego, po zaniku osadnictwa związanego z syn- 
kretyczną jednostką kulturową o mieszanym etnicznie 
charakterze, określaną jako grupa tyniecka. W ukształ
towaniu tej grupy główną rolę odegrały kultury lateń
ska oraz przeworska, a na specyfikę młodszego etapu 
jej rozwoju miała wpływ kultura puchowska, poprzez 
którą docierały również elementy kulturowe wywodzące 
się ze środowiska dackiego (Z. Woźniak 1970, s. 105- 
149; 1990, s. 73-77).

Małopolska zachodnia we wczesnym okresie rzym
skim objęta była przede wszystkim osadnictwem lud
ności kultury przeworskiej (K. Godłowski 1985). Po
świadczone są również na tym obszarze enklawy osad
nictwa kultury puchowskiej, charakterystycznej dla gór
skich, północnych regionów Słowacji. Stwierdzono ich 
obecność nie tylko w polskiej części Karpat Zachod
nich, ale również na terenach podkrakowskich (R. Ma
dyda-Legutko 1996, s. 45-51).

We wczesnym okresie rzymskim, w porównaniu 
z młodszym okresem przedrzymskim, zwiększyła się 
znacznie liczba punktów osadniczych kultury przewor
skiej na terenie zachodniej części Małopolski (ryc. 1). 
Wyraźna strefa osadnictwa poświadczona jest nad gór-

wszechnie faktu niemożności ustalenia bardziej precyzyjnego 
niż na jeden okres chronologii zabytków z większości stano
wisk odkrytych w wyniku badań powierzchniowych. Naniesie
nie rozpoznanych tą drogą stanowisk pozwala jednak określić 
maksymalny zasięg ekumeny w poszczególnych okresach. 
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ną Wisłą, w okolicach Krakowa. Ludność kultury prze
worskiej zasiedliła także przyujściowy obszar Dunajca, 
skąd znane są cmentarzyska datowane już na fazę BI 
okresu rzymskiego (Jadowniki Mokre, stan. 1, 2; Bole
sław, stan. 1; Żabno, stan. I)2 *. O przesuwaniu się kultu
ry przeworskiej bardziej na południe świadczą znalezi
ska sepulkralne nad Rabą i Dunajcem na wysokości pro
gu karpackiego (Targowisko, stan. 3; Łętowice, stan. 2). 
Pojedynczy pochówek, który można wiązać z kulturą 
przeworską, znany jest z Kotliny Sądeckiej (Chełmiec, 
stan. 2). Natomiast osadnictwo na terenie Jury Krakow
skiej, poza dolnym biegiem Prądnika, było rozproszo
ne, chociaż we wczesnym okresie rzymskim poświad
czona jest na niewielką skalę penetracja jaskiń (K. God- 
łowski 1995c, s. 130). Znane są z tego terenu również 
skarby denarów.

2 Literatura źródłowa odnośnie do wymienianych w tekście 
stanowisk cytowana jest w listach stanowisk, dotyczących po
szczególnych map.

•’ Z osady Kraków Mogiła, stan. 1 pochodzi seria zapinek 
datowanych na LTD2 i przejście do okresu rzymskiego, a tyl
ko jedna zapinka z fazy BI, oraz aż 8 z fazy B2 (K. Godłow- 
ski 1995a, ryc. 13). Na fazę BI przypada także pochówek 
szkieletowy ze stan. 55 w Krakowie Mogile.

Spośród różnych regionów Małopolski zachodniej, 
objętych w okresie rzymskim osadnictwem kultury prze
worskiej, szczególnie wyróżnia się rejon gómej Wisły 
w okolicach Krakowa (ryc. 3). Na lewobrzeżu Wisły, 
bezpośrednio po zaniku rozległych, bogatych osad gru
py tynieckiej z poświadczoną działalnością gospodar
czą, między innymi w zakresie garncarstwa posługują
cego się kołem, nie obserwuje się intensywnego osad
nictwa ludności kultury przeworskiej1. Osłabienie śla
dów osadnictwa datowanego na fazę BI nie ogranicza 
się tylko do omawianego terenu, obserwuje się je także 
w innych regionach zachodniej Małopolski.

Wczesnorzymskie osadnictwo ludności kultury prze
worskiej na lewobrzeżnej terasie Wisły poświadczone 
jest wyraźnie dopiero w rozwiniętej fazie wczesnego 
okresu rzymskiego, w fazie B2. W tym czasie funkcjo
nowało już szereg osad rozciągających się wzdłuż nad
wiślańskiej terasy od Nowej Huty Mogiły po Igołomię 
(ryc. 3). Z dobrze udokumentowanym wczesnorzym- 
skim osadnictwem przeworskim mamy do czynienia 
także na zachód od wymienionej strefy osad nadwiślań
skich. Potwierdzone jest ono wyraźnie w dolnym biegu 
Prądnika, w Giebułtowie, gdzie odkryto m.in. grób 
o charakterze książęcym oraz Krakowie Witkowicach, 
gdzie natrafiono na osadę. Ponadto, zwarty wczesno- 
rzymski kompleks osadniczy ludności kultury przewor
skiej, składający się z cmentarzyska (stan. 2), będącego 
największą dotychczas odkrytą nekropolą tej kultury 
w zachodniej Małopolsce i odpowiadającej mu osady 
(stan. 3), został zlokalizowany w Kryspinowie nad San- 
ką, lewobrzeżnym dopływem Wisły. Cmentarzysko za
łożone już u schyłku młodszego okresu przedrzymskie- 
go, funkcjonowało nieprzerwanie do późnego okresu 
rzymskiego, lub nawet do początków okresu wędrówek 

ludów (K. Godłowski 1972; 1977). Użytkowane było 
głównie w fazach BI, B2 oraz B2/C1 okresu rzymskie
go. Początki osady odnoszą się natomiast do fazy A2 
młodszego okresu przedrzymskiego, a najmłodsze do
tychczas odsłonięte materiały datowane są na koniec 
młodszego okresu rzymskiego. Największa liczba obiek
tów i materiału zabytkowego pochodzi z fazy A3 młod
szego okresu przedrzymskiego oraz faz B2 i C1 a okre
su rzymskiego. Z osady tej znane są stosunkowo liczne 
zabytki wskazujące na fakt przeżywania się elementów 
celtyckich w środowisku przeworskim w fazie B1 a, a na
wet w początkach fazy B2 okresu wczesnorzymkiego 
(P. Kaczanowski 1996, s. 126; P. Kaczanowski, R. Ma
dyda-Legutko 2000, s. 169). Na terenie osady stwier
dzono obecność importów rzymskich, w tym fragmen
ty naczyń terra sigillata i monet (K. Godłowski 1995c, 
s. 127 oraz niepublikowane materiały w zbiorach Insty
tutu Archeologii UJ). Na pozostałych terenach lewobrze- 
ża Wisły, w rejonie Bramy Krakowskiej osadnictwo 
wczesnorzymskie nie jest dostatecznie udokumentowa
ne. Wprawdzie z terenu śródmieścia Krakowa oraz 
dzielnicy Kazimierz znana jest grupa stanowisk osado
wych, są one jednak datowane tylko ogólnie na okres 
rzymski (Kraków Śródmieście; Wawel; Okół, rejon ko
ścioła św. Wojciecha; Kraków Kazimierz, stan. 1).

Na prawobrzeżu Wisły w rejonie Krakowa sytuacja 
kulturowa i osadnicza we wczesnym okresie rzymskim 
była bardziej złożona niż na lewobrzeżu rzeki (ryc. 3). 
Rozwijała się tu bowiem, sięgając na południe po pół
nocne partie Pogórza Wielickiego i Garb Mogilański, 
lokalna grupa kultury puchowskiej (R. Madyda-Legut
ko 1996, s. 50, 51). Można domniemywać, iż osadnic
two tej kultury przesunęło się na przełomie er ze strefy 
karpackiej, poprzez Kotlinę Sądecką, na prawobrzeże 
gómej Wisły, synchronicznie z wyróżnianym w tej kul
turze tzw. horyzontem katastrofy, lub iż doszło w rejo
nie podkrakowskim do transformacji uprzednio rozwi
jającego się tu osadnictwa grupy tynieckiej. Może na to 
wskazywać nasilanie się w schyłkowych fazach rozwo
ju tej grupy elementów kulturowych typowych dla śro
dowiska puchowskiego. Przyjmuje się, iż we wczesnym 
okresie rzymskim górna Wisła w rejonie podkrakow
skim stała się granicą kulturową, a zapewne i etniczną, 
pomiędzy osadnictwem przeworskim, rozwijającym się 
na lewym brzegu Wisły a lokalną grupą kultury puchow
skiej, rozwijającą się na prawobrzeżu rzeki (Z. Woź
niak 1986, s. 19, 20; R. Madyda-Legutko 1996, s. 51).

Na związek osad położonych na prawobrzeżu Wisły 
ze środowiskiem puchowskim wskazują materiały ce
ramiczne oraz w niektórych przypadkach, jak ma to 
miejsce na osadzie w Krakowie Pychowicach, stan. 2, 
również charakterystyczne cechy budownictwa, jakimi 
było wzmacnianie kamieniami dolnych partii słupów 
konstrukcyjnych i układanie kamieni wzdłuż ścian bu
dynków (R. Naglik 1996, s. 200). Osady ludności kul
tury puchowskiej, zakładane najprawdopodobniej 
w związku z eksploatacją źródeł słonych (por. K. Reguła 
1969), funkcjonowały w świetle pozyskanych materia
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łów zabytkowych przede wszystkim w fazie B2 i B2/ 
Cl okresu wpływów rzymskich. Schyłek ich przypadł 
już na początki młodszego okresu rzymskiego (faza 
Cła). Czas trwania osad puchowskich na prawobrzeżu 
Wisły jest zgodny z rytmem zmian zachodzących na 
obszarach rodzimych tej kultury, w północnej Słowacji. 
O złożoności sytuacji kulturowej, panującej w tym cza
sie na prawym brzegu górnej Wisły, świadczy obecność 
w strefie osadnictwa kultury puchowskiej pojedynczych 
pochówków, które wykazują cechy typowe dla obrządku 
pogrzebowego stosowanego przez ludność kultury prze
worskiej (Kraków Borek Fałęcki, stan. 1,2, Kraków Pła- 
szów). Ponadto, w schyłkowych fazach funkcjonowa
nia osad kultury puchowskiej, w ich bezpośrednim są
siedztwie zakładane były nowe osady, które jednoznacz
nie należy wiązać z kulturą przeworską. Zjawisko takie 
obserwowane jest np. nad Wilgą w Kurdwanowie. Lud
ność kultury przeworskiej kolonizowała także, już od 
fazy B1 wczesnego okresu rzymskiego, tereny położo
ne bezpośrednio na wschód od obszaru zajmowanego 
przez lokalną grupę kultury puchowskiej.

W młodszym i późnym okresie rzymskim na terenie 
Małopolski zachodniej w porównaniu z okresem wcze- 
snorzymskim doszło do znacznej intensyfikacji osad
nictwa kultury przeworskiej (ryc. 1, 3). Zmiany osadni
cze zachodzące w tym czasie przejawiły się zarówno 
we wzroście jego gęstości na terenach uprzednio zasie
dlonych, jak i w zasiedlaniu nowych obszarów. Przy
czyn tego zjawiska upatruje się między innymi w dyna
micznym rozwoju gospodarczym społeczności zamiesz
kujących Małopolskę i w zwiększeniu ich potencjału 
demograficznego (K. Godłowski 1985, s. 105, 131). 
Osadnictwo w młodszym i późnym okresie rzymskim 
przesunęło się wyraźnie w pobliże progu karpackiego 
oraz wkroczyło w Karpaty. Główny kierunek koloniza
cji obszarów górskich, związany z ruchami migracyj
nymi ludności kultury przeworskiej, przebiegał od 
północy dolinami prawobrzeżnych dopływów Wisły. 
Liczba punktów osadniczych w młodszym i późnym 
okresie rzymskim wzrosła także na terenie Jury Kra
kowskiej oraz zwiększyła się intensywność użytkowa
nia jaskiń (K. Godłowski 1995c, s. 130-134). Wyjątko
wym znaleziskiem z tego terenu jest późnorzymski zło
ty sygnet z gemmą (J. Kolendo 2000). W młodszym 
okresie rzymskim nastąpił zanik lokalnej grupy kultury 
puchowskiej, rozwijającej się we wczesnym okresie 
rzymskim na prawym brzegu Wisły, i nie obserwuje się 
już różnic kulturowych w zasiedleniu prawo- i lewo- 
brzeża górnej Wisły.

W młodszym i późnym okresie rzymskim nad górną 
Wisłą strefa intensywnego osadnictwa kultury przewor
skiej poświadczona jest w przyzałomowych częściach 
wysokiej, lessowej terasy lewego brzegu Wisły (ryc. 3). 
Ta wyraźnie wyodrębniająca się strefa, istniejąca już we 
wczesnym okresie rzymskim, rozciąga się w stosunko
wo wąskim pasie długości około 25 km od stanowiska 
w Nowej Hucie Mogile po Wawrzeńczyce (H. Dobrzań
ska 1990b, s. 114-118; 1997, s. 346-364). Charaktery

zuje ją obecność rozległych osad, takich jak Kraków 
Mogiła, Kraków Pleszów, Kraków Branice, Kraków Cło 
oraz Zofipole i Igołomia, o wyraźnym zagospodarowa
niu przestrzennym, manifestującym się podziałem osie
dli na część mieszkalną i produkcyjną. Lokalizacja osa
dy w Krakowie Wyciążu, stan. 6, na obszarze zalewo
wym Wisły, świadczy o możliwościach gospodarczych 
wykorzystywania i takich terenów. Dysponujemy sto
sunkowo niewielką ilością danych dotyczących zabu
dowy strefy mieszkalnej wspomnianych osad lewo- 
brzeża Wisły (H. Dobrzańska 1990b, s. 84-90; R. Ha- 
chulska-Ledwos 1991; T. Wójcik 1986, s. 89-91). Po
świadczone są nieduże, zagłębione w ziemię obiekty 
mieszkalne, być może o sumikowo-łątkowej konstruk
cji ścian, z kolei niektóre z chat w Igołomi miały mieć 
ściany częściowo wykonane z lessu (ryc. 13:1-7). 
W strefie produkcyjnej osad, obejmującej rejon skłonu 
terasy, zostały ujawnione pozostałości zorganizowanej, 
wyspecjalizowanej, wytwórczości garncarskiej (z wy
korzystaniem koła garncarskiego), udokumentowanej 
istnieniem pieców garncarskich do wypału ceramiki 
(H. Dobrzańska 1990b, s. 95-100, 104-113; 2000; 
G. Glanc-Kwaśny 1997, s. 59-61; G. Glanc-Kwaśny, 
J. Rodak 2000, s. 96). Reprezentują one prawie wyłącz
nie typ dwukomorowego pieca, zbudowanego na planie 
koła, zagłębionego w ziemię, o pionowym ciągu powie
trza, z przegrodą dzielącą dolną komorę i kanał wloto
wy. Ceramikę wypalano w procesie redukcyjnym, uzy
skując naczynia wysokiej jakości, bardzo dobrze wypa
lone. Przy użyciu koła garncarskiego wykonywano dwie 
podstawowe grupy naczyń - ceramikę gładką, tzw. sto
łową i ceramikę szorstką, tzw. kuchenną, zasadniczo 
o innym zasobie form i ornamentyki. Znacznie rzadziej 
wytwarzano dużych rozmiarów naczynia zasobowe. Ten 
podkrakowski ośrodek produkcji garncarskiej działał od 
fazy Cla po ostatnie ćwierćwiecze IV w. (H. Dobrzań
ska 2000, s. 47-49, 59-62).

Ludność zamieszkująca wspomniane osady prowadzi
ła gospodarkę wielokierunkową, w której wyspecjali
zowane garncarstwo, jak również metalurgia kolorowa, 
należały do najważniejszych zajęć pozarolniczych 
(H. Dobrzańska 1990b, s. 72-77,91-103). Wymianę han
dlową potwierdzają m.in. znaleziska naczyń typu terra 
sigillata, naczyń szklanych oraz monet (H. Dobrzańska 
1990b, s. 63, 64, 78; R. Hachulska-Ledwos 1966a; 
A. Kunisz 1985, nr 77 I-III, nr 111 XXIV-XXVII; 
L. Tyszler 1999/2, s. 33, 34, 52). Zwiększone zapotrze
bowanie mieszkańców osad na drewno miało doprowa
dzić do zmian w środowisku naturalnym (H. Dobrzań
ska 1990b, s. 117, 118; 2000, s. 38). Zanik osadnictwa 
w omawianej strefie lewobrzeżnej terasy Wisły miał 
nastąpić przed końcem IV w. (H. Dobrzańska 1990b, 
s. 79-83; 1997, s. 358-359; 2000; G. Glanc-Kwaśny 
1997, s. 64)4.

4 Brak jest z omawianych osad materiałów zabytkowych, 
które można jednoznacznie odnieść do wczesnego okresu 
wędrówek ludów, stadium D. Wprawdzie z niektórych osad, 
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Na pozostałej części terasy lewego brzegu Wisły w re
jonie Bramy Krakowskiej osadnictwo z młodszego 
i późnego okresu rzymskiego nie było tak intensywne, 
jak omówione powyżej, ale poświadczone jest na za
chód aż po Kryspinów i Aleksandrowice (ryc. 3). Na 
obraz starożytnego osadnictwa na tym terenie wpłynęła 
niewątpliwie nowożytna zabudowa miasta. Zwracają 
jednak uwagę znaleziska z Krakowa monet brązowych 
z końca III i IV w., w tym jednego skarbu5.

takich jak Igołomia, Kraków Mogiła, Kraków Pleszów, znane 
sąjednodzielne zapinki VI grupy Almgrena, ale nie ma wśród 
nich odmian o zdecydowanie późnej pozycji chronologicznej. 
Ta sama uwaga odnosi się do serii sprzączek o owalnej ramie, 
odkrytych na osadzie w Krakowie Pleszowie (H. Dobrzańska 
1990b, s. 65, 66; 1997, s. 358 oraz niepublikowane materiały 
przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Oddz. Nowa Huta).

5 Z Wawelu i jego najbliższych okolic należy wymienić 
antoninian Aureliana (270-275, Cyzicus), follis Galeriusza 
(308-310, Aleksandria), follis Maksencjusza (309-312, Ostia); 
z Krakowa, ul. Warszawskiej, skarb 187 antoninianów z 2. 
połowy III wieku oraz małych brązów z IV wieku; z Krakowa 
Łobzowa solid Konstantyna II (330-337, Siscia), będący naj
prawdopodobniej pozłacanym follisem.

6 Bochnia - antoninian Dioklecjana (291 r., Heraclea); Brze
sko - follis Konstantyna I dla Cryspusa (323 r., Lugdunum) 
oraz follis Konstansa (347-348, Siscia).

7 Na fakt ten zwracano już uwagę w literaturze.

W początkach młodszego okresu rzymskiego na pra- 
wobrzeżu Wisły, jak już wspominano, zanikło osadnic
two kultury puchowskiej. Wprawdzie na niektórych osa
dach tej kultury stwierdzono obecność ceramiki wyko
nanej na kole garncarskim, zapinek VI grupy Almgre- 
na, sprzączek o ramie owalnej, jednakże brak dowodów 
poświadczających związek tego materiału zabytkowe
go ze środowiskiem puchowskim (R. Naglik 1996, 
s. 207, ryc. 2:1, 5, 8; K. Reguła 1971, s. 33, ryc. 9d).

W młodszym okresie rzymskim na prawobrzeżu Wisły 
w rejonie podkrakowskim zostają zakładane nowe osa
dy kultury przeworskiej (ryc. 3). Wśród nich wyróżnia 
się osada w Krakowie Zakrzówku (stan. 1) oraz kom
pleks osad nad Wilgą w Kurdwanowie (stan. 9, 11, 12), 
założonych już w fazie B2/C1 (stan. 9). Na osadach 
kurdwanowskich o wyraźnym zagospodarowaniu prze
strzennym, z wydzielonymi strefami działalności gospo
darczej, poświadczone są zagłębione mieszkalne chaty 
o słupowej konstrukcji ścian oraz zgrupowania czwo
rokątnych palenisk zakładanych poza strefą mieszkalną 
(stan. 9,12), jak i liczne inne obiekty gospodarcze, repre
zentowane przez jamy z ceramiką, paleniska oraz piec 
garncarski (R. Naglik 2001, s. 324). Osada w Krakowie 
Kurdwanowie, stan. 9 istniała jeszcze w pierwszych 
dziesięcioleciach V w.

Przykładem wyraźnie zachodzących zmian w młod
szym i późnym okresie rzymskim, a szczególnie inten
syfikacji osadnictwa, zwłaszcza wzdłuż prawobrzeż
nych dopływów górnej Wisły, jest sytuacja osadnicza 
nad Rabą, Dunajcem i jego dopływem Białą Dunajco- 
wą (ryc. 1). Zwarty region osadniczy z młodszego okre
su rzymskiego, rozciągający się na długości 17 km, zo
stał ostatnio ujawniony na prawym brzegu dolnego bie
gu Raby, wzdłuż starorzecza tej rzeki, sięgając na połu
dniu naturalnej granicy między strefą nizinną a progiem 

karpackim (J. Kordecki, J. Okoński 1999; J. Okoński 
2000) W jego obrębie znajdują się zarówno rozległe, 
kilkunastohektarowe osady, jak i liczne ślady osadnic
twa w postaci pojedynczych znalezisk powierzchnio
wych. Odkryto tu niedawno ośrodek wytwórczości 
ceramiki stosujący koło garncarskie mający wyraźne po
wiązania z terenami południowo-wschodnimi, zakarpac- 
kimi, w którym produkowano naczynia, w większości 
o odmiennych cechach stylistycznych i technologicz
nych w stosunku do naczyń wykonywanych w pracow
niach działających na lewobrzeżu Wisły. Ich wypału do
konywano w piecach, których konstrukcja różni się tak
że od pieców znanych z obszaru osadnictwa kultury 
przeworskiej. Ośrodek ten funkcjonował już na pogra
niczu 3. i 4. ćwierci II stulecia, a więc wcześniej, niż 
inne ośrodki garncarskie znane z terenu kultury prze
worskiej (J. Kordecki, J. Okoński 1999; J. Okoński 
2000). Osadnictwo nad górskim, środkowym odcinkiem 
biegu Raby w młodszym okresie rzymskim nie było tak 
intensywne jak w dolnym biegu rzeki. W strefie progu 
karpackiego nad Rabą istniały nadal, funkcjonujące już 
od wczesnego okresu rzymskiego, osady w Gdowie, 
stan. II i w Łężkowicach, stan. 1. Osadnictwo na wyso
kości progu karpackiego poświadczają ponadto brązowe 
monety z III i pierwszej połowy IV w6.

W młodszym i w późnym okresie rzymskim, jak już 
wspominano, osadnictwo związane było także z doliną 
Dunajca i Białej Dunajcowej. Na wysokości progu kar
packiego, rozpoznano w niewielkim stopniu kilka osad, 
np. w Koszycach, stan. 5 oraz na terenie Tamowa, 
stan. 1. Dolinami wspomnianych rzek osadnictwo wy
raźnie nasunęło się na pogórza, i w strefę beskidzką, 
zajmując Obniżenie Zakliczyńskie i Tuchowskie a tak
że Kotlinę Sądecką. Na obszarze tej ostatniej zostało 
rozpoznanych w różnym stopniu kilka osad (Nowy Sącz 
Biegonice, stan. 20; Podegrodzie, stan. 7; Stary Sącz 
Lipie, stan. I). Na osadach tych zostały potwierdzone 
ślady obiektów wznoszonych w konstrukcji słupowej. 
Z chronologią osadnictwa w Kotlinie Sądeckiej kore
sponduje znalezisko aureusa Tacyta z Gostwicy (A. Ku- 
nisz 1985, s. 64, 65, nr 60; A. Bursche 1996, s. 189, 
nr 40).

Pewną odrębność manifestującą się w zakresie zabu
dowy wykazują osady położone nad Popradem w Be
skidzie Sądeckim7 (ryc. 1), zaliczane do tzw. grupy pół- 
nocnokarpackiej i funkcjonujące głównie w fazie D2 
okresu wędrówek ludów według chronologii Jaroslava 
Tejrala (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1978; 1980; 
1993; R. Madyda-Legutko 1996, s. 97). Położone na wy- 
płaszczonych wierzchowinach pomiędzy 430 a 602 m 
n.p.m. reprezentują typ niewielkiego, jednodworczego 
osiedla, składającego się z zespołu obiektów tworzących 
pewną całość o charakterze mieszkalno-gospodarczym. 
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Domostwa mieszkalne z tych osad, zagłębione w zie
mię, o powierzchniach przekraczających 100 m2, o nie
znanej konsytukcji ścian, różnią się od typowych chat 
z obszaru kultury przeworskiej (ryc. 13:9, 10).

8 Solid Teodozjusza II (408-450) z Tarnowa, tremissis Wa- 
lentyniana III (425-455, Konstantynopol) ze Szczurowej. Na
tomiast obecnie kwestionuje się autentyczność skarbu z Me- 
telina (J. Bodzek 1996).

9 Solid Walentyniana III z Prusieka, solid Marcjana ze Sła- 
węcina, brąz Walentyniana III z Biecza (425-455?).

Ceramika wykonana na kole garncarskim znana z osad 
położonych w Beskidzie Sądeckim jest znacznie zróż
nicowana pod względem technologicznym. Występuje 
tu także ceramika, która nie jest jednoznacznie poświad
czona w innych regionach Karpat polskich, ani nie jest 
znana z warsztatów ceramicznych położnych nad górną 
Wisłą. Uwaga ta odnosi się do naczyń generalnie słabo 
wypalonych, wykonanych z glin schudzanych domiesz
ką mineralną (piasku i średnioziamistego tłucznia), o po
wierzchniach szorstkich, barwy brunatnej, ze śladami 
słabej rotacji koła, widocznymi na całej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej naczynia. Reprezentowane 
są głównie garnki o znacznie zróżnicowanych brzegach, 
brzuścach zdobionych przede wszystkim rytą linią fali
stą- pojedynczą lub zwielokrotnioną. Udział takiej ce
ramiki na omawianych osadach waha się pomiędzy 20 
a 30% (R. Madyda-Legutko 1996, s. 81). Ponadto z osad 
nadpopradzkich znane są pojedyncze egzemplarze dzba
nów, mis oraz amfora, wykonane przy użyciu koła garn
carskiego, dla których nie znajdujemy analogii na pół
noc od Karpat, a które wykazują powiązania z terenami 
południowymi i południowowschodnimi. Naczynia te 
są świadectwem dalekosiężnych powiązań Beskidu Są
deckiego nie tylko z terenami północnej Słowacji, ale 
przede wszystkim z Kotliną Karpacką (R. Madyda-Le
gutko 1996, s. 81-83).

Wyraźne rozrzedzenie osadnictwa na terenie Małopol
ski obserwujemy we wczesnej fazie okresu wędrówek 
ludów, czyli w 1. połowie V w. Nie dotyczy ono wyłącz
nie omawianych regionów, ale całego obszaru zajętego 
przez osadnictwo kultury przeworskiej, jak i kultury 
wielbarskiej łącznie z grupą masłomęcką(K. Godłowski 
1985, s. 123, 124; 1989, s. 38). Na obszarze Małopolski 
zachodniej mamy do czynienia jedynie z rozproszony
mi enklawami osadnictwa kultury przeworskiej, a na te
renach Lubelszczyzny - grupy masłomęckiej (ryc. 7).

Osadnictwo w 1. połowie V w. generalnie wycofało 
się z dotychczas najgęściej zasiedlonego terenu, jakim 
był region nad gómą Wisłą w okolicach Krakowa. 
O przetrwaniu rozproszonego osadnictwa kultury prze
worskiej na terenie Małopolski do 1. połowy V w. świad
czą: osada w Jakuszowicach nad Nidą, czy położona na 
przedpolu Karpat osada w Świlczy (ryc. 10), skąd dla 
drewna z jednej z chat, w której odkryto skarb ozdób 
uzyskano datę dendro 433+10 (ryc. 13:11), (K. Godłow
ski 1995b, s. 162). W 1. połowie V w., nad gómą Wisłą, 
w rejonie podkrakowskim istniały osady w Kurdwano- 
wie, stan. 9 oraz położona bardziej na zachód w Alek- 
sandrowicach. W 1. połowie V w. poświadczone jest 
też osadnictwo na terenie Jury Krakowsko-Częstochow
skiej, przykładem są ślady penetracji jaskiń (Jaskinia 
na Łopiankach I w Mnikowie, Jaskinia Ciemna w Ojco
wie, Jaskinia Kroczycka w Kostkowicach) oraz tzw. 
Góra Birów w miejscowości Podzamcze, skąd pocho

dzą metalowe zabytki, które można datować nawet już 
po połowie V w. (M. Mączyńska 1999, s. 27, 28). We 
wczesnym okresie wędrówek ludów istniały nadal nie
które z cmentarzysk dobrodzieńskich, jak również cmen
tarzysko w Mokrej, położone nad Liswartą. Z terenu 
Małopolski pochodzą znaleziska jednoznacznie świad
czące o powiązaniach tego obszaru ze środowiskiem 
huńskim, na co wskazują: pochówek o charakterze ksią
żęcym z Jakuszowic, grób z niedaleko położonych Prze- 
męczan, jak również jedna z ozdób ze wspomnianego 
skarbu ze Świlczy oraz skarb solidów z Witowa (M. Mą
czyńska 1999, s. 26). Jak już nadmieniano, we wcze
snej fazie okresu wędrówek ludów osadnictwo poświad
czone jest także wyraźnie nad górnym Bugiem, na tere
nie grupy masłomęckiej. W tym czasie użytkowane było 
nadal cmentarzysko w Masłomęczu, stan. 3 oraz funk
cjonowała osada w Gródku Nadbużnym. Penetrowane 
było również Roztocze, na co wskazuje nowo odkryte 
cmentarzysko w miejscowości Ułów. Wśród zabytków 
datowanych na 1. połowę V w. pochodzących z wymie
nionych osad, cmentarzysk, zabytków luźnych zarów
no z obszaru zajętego przez osadnictwo kultury prze
worskiej, jak i grupy masłomęckiej, występują przede 
wszystkim metalowe części stroju, reprezentowane 
przez sprzączki oraz języczkowate okucia końca pasa, 
zdobione ornamentyką stempelkową typu Untersieben- 
brunn. Z tego czasu znane są również z terenu zajętego 
przez kulturę przeworską dwa miecze odkryte w środo
wisku wodnym (Isep, Ostrów). Obraz osadnictwa omó
wionych terenów uzupełniają znaleziska monet8.

W 1. połowie V w. utrzymują się także enklawy osad
nictwa w strefie karpackiej. Świadczy o tym nowo od
kryte cmentarzysko ciałopalne w Beskidzie Wyspowym 
(Rajbrot, stan. 3) oraz omówione powyżej osady tzw. 
grupy północnokarpackiej z Beskidu Sądeckiego. Pe
netrację terenów górskich w tym czasie poświadcza
ją również pojedyncze znaleziska monet9. Na zasiedla
nie wysoko położonych terenów strefy beskidzkiej we 
wczesnej fazie okresu wędrówek ludów pozwalały, jak 
się wydaje, przede wszystkim gospodarcze możliwości 
eksploatacji środowiska naturalnego. Nie można też 
wykluczyć, iż jedną z przyczyn zajmowania tych trud
no dostępnych regionów górskich były niepokoje wy
wołane inwazją huńską, jakie miały miejsce na terenie 
Kotliny Karpackiej.

Zarysowany powyżej obraz osadnictwa na obszarze 
Małopolski w 1. połowie V w., które kontynuowało tra
dycje kulturowe okresu rzymskiego, uległ zasadniczej 
zmianie wraz z pojawieniem się stanowisk, związanych 
już z następnym cyklem kulturowym. Przechodząc do 
charakterystyki osadnictwa fazy wczesnosłowiańskiej 
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w dorzeczu górnej Wisły należy na wstępie podkreślić, 
iż na obecnym etapie badań nie jest możliwe dokładne 
datowanie jego początków. Wynika to, jak powszech
nie wiadomo, z prawie całkowitej absencji wśród za
bytków z tego okresu przedmiotów spełniających kry
teria niezależnych wyznaczników chronologii, zaś me
todą dendrochronologiczną datowano dotychczas na 
terenie Słowiańszczyzny jedną półziemiankę wczesno
słowiańską (Kraków Nowa Huta Wyciąże stan. 5), w do
datku z końcowego stadium interesującej nas fazy. W tej 
sytuacji K. Godłowski (1979, s. 34-36) i M. Parczewski 
(1988a, s. 106-108; 1988b, s. 105-106; 1993, s. 88-94) 
proponują, by za najwcześniejszą z możliwych dat po
jawienia się kultury wczesnosłowiańskiej na terenie 
Małopolski (i szerzej całej wschodniej części dzisiej
szej Polski) przyjąć początek 2. połowy V w. po Chr., 
czyli moment już po zaniku kultur wywodzących się 
jeszcze z tradycji okresu wpływów rzymskich. Należy 
w tym miejscu podkreślić, iż dotychczas nie odkryto na 
interesującym nas terenie obiektów wczesnosłowiań
skich, które mogłyby być datowane wyłącznie na 2. 
połowę V w. W tej sytuacji początek fazy wczesnosło
wiańskiej we wschodniej części Polski datowany jest 
umownie na około 500 r., co pozostaje w zgodzie z in
formacjami Jordanesa (G. Labuda 1999, s. 34, 35).

Na terenie Małopolski odkryto dotychczas 28 stano
wisk związanych z fazą wczesnosłowiańską, wśród któ
rych 4 to znaleziska powierzchniowe lub zalegające na 
wtórnym złożu (ryc. 8). Analiza preferowanych przez 
osadników wczesnosłowiańskich form krajobrazu (chodzi 
tu zarówno o warunki geomorfologiczne, hydrologiczne, 
jak i glebowe i roślinne) pozwoliła na sformułowanie 
przez M. Parczewskiego tezy o niezwykle jednorodnym 
sposobie wykorzystywania terenów zajmowanych przez 
Słowian w interesującej nas fazie (M. Parczewski 1988a, 
s. 63-68). Podkreśla się, iż na prawie całym obszarze 
ówczesnej ekumeny słowiańskiej dominowała tenden
cja do okupowania terenów teras nadzalewowych 
wzdłuż cieków wodnych, nieobecność w tym czasie 
osad słowiańskich na terenach wyniesionych ponad 300- 
350 m n.p.m. (poza niewielką częścią Siedmiogrodu), 
obecność na niektórych obszarach układów „łańcucho
wych” kilku lub kilkunastu osad, rozlokowanych wzdłuż 
cieków wodnych w odległości od kilkaset metrów do 
kilku kilometrów jedna od drugiej (np. w rejonie Kra
kowa) (ryc. 5). Te prawidłowości znajdują pełne od
zwierciedlenie w dotychczas rozpoznanej sieci osad 
wczesnosłowiańskich na terenie Małopolski, gdzie obok 
osiedli rozmieszczonych wzdłuż lewego brzegu Wisły 
w rejonie Krakowa i Sandomierza, spotykamy również 
osady położone nad jej prawo- i lewobrzeżnymi dopły
wami, np. nad środkowym Sanem, Bugiem czy Nidzicą. 
Podkreślenia wymaga fakt rozlokowania zdecydowanej 
większości osad na terenach pokrytych bardzo żyznymi 
glebami wytworzonymi na lessach lub ewentualnie na 
madach. Warto też zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do 
osadnictwa kultury przeworskiej w okresie wpływów 
rzymskich, w fazie wczesnosłowiańskiej nie zasiedlano 

bardzo żyznych terenów lessowych, położonych w więk
szej odległości od głównych cieków wodnych, na wyż
szych terasach nadzalewowych lub skraju wysoczyzn. 
Analiza rozplanowania rozpoznanych dotychczas w więk
szym zakresie stanowisk wczesnosłowiańskich z terenów 
Małopolski (Bachórz, stan. 16; Kraków Nowa Huta Mo
giła, stan. 1) (ryc. 11, 12) pozwala na stwierdzenie, iż 
osady z tego czasu były niezbyt wielkie, liczyły prze
ważnie po kilka czy kilkanaście domostw. Trudno po
wiedzieć coś bliższego o rozplanowaniu wewnętrznym 
tych osiedli, bowiem nie potrafimy najczęściej odpo
wiedzieć na pytanie, które obiekty na stanowisku funk
cjonowały równocześnie. Próba określenia chronologii 
względnej obiektów na osadach wczesnosłowiańskich 
jest w większości przypadków niecelowa, a to ze wzglę
du na brak wyraźnych relacji stratygraficznych pomię
dzy poszczególnymi obiektami, o których wiadomo 
skądinąd, iż czas ich funkcjonowania z reguły nie prze
kraczał 20-30 lat. Warto jednak podkreślić, iż na osa
dach wczesnosłowiańskich nie stwierdzono celowego 
uporządkowania zabudowy na część mieszkalną i pro
dukcyjną, w przeciwieństwie do wielu osad kultury prze
worskiej z okresu wpływów rzymskich, na terenie któ
rych taki podział rysuje się wyraźnie (Z. Kobyliński 
1988, s. 58-71, 121-130, 183-186).

Nieco więcej danych na temat podobieństw i różnic 
osadnictwa w okresie wpływów rzymskich i w fazie 
wczesnosłowiańskiej przynosi porównanie stosunkowo 
nieźle rozpoznanego rejonu Bramy Krakowskiej od 
Tyńca na zachodzie po Wawrzeńczyce na wschodzie 
(ryc. 3, 5)10 *. Wzmiankowana już wcześniej łańcuchowa 

10 Sporządzając mapy osadnictwa w okresie rzymskim
i wczesnym średniowieczu w rejonie Krakowa (ryc. 3-6 i sek
tor A na ryc. 1,2) autorzy zdecydowali się na eliminację pew
nej kategorii stanowisk. Zrezygnowano mianowicie z nano
szenia na mapę stanowisk rozpoznanych drogą badań po
wierzchniowych, na których odkryto mniej niż 5 fragmentów 
naczyń. Zabieg ten miał na celu uniknięcie stworzenia sztucz
nej dysproporcji między stosunkowo rzadką siecią osadniczą 
w najbliższym sąsiedztwie historycznego centrum Krakowa 
(do 3 km od Rynku Głównego) a zbyt gęstą siecią punktów 
osadniczych w rejonie Igołomi i Wawrzeńczyc. Brak znale
zisk pojedynczych skorup w bezpośrednim sąsiedztwie histo
rycznego centrum Krakowa wynika z faktu, że teren ten zna
lazł się pod zwartą zabudową mieszkalną wcześniej, niż roz
poczęła się systematyczna akcja badań powierzchniowych 
(AZP). Z tej przyczyny z tego rejonu Krakowa znamy jedynie 
stanowiska odkryte przypadkowo w trakcie prac budowlanych 
i te, które zlokalizowano w wyniku badań ratowniczych. Z ko
lei nadreprezentacja znalezisk pojedynczych fragmentów na
czyń z okresu późnorzymskiego w okolicach Igołomi wynika 
z obecności w tym rejonie pracowni produkujących w tym 
okresie tzw. ceramikę siwą. Pola orne są tu dosłownie pokry
te odpadami poprodukcyjnymi wspomnianych wyżej warsz
tatów (podobne zjawisko „nadreprezentacji” skorup z okresu 
rzymskiego obserwuje się na prawobrzeżu dolnego biegu 
Raby, w rejonie funkcjonowania, niedawno rozpoznanego, 
centrum produkcji naczyń wytwarzanych na kole garncar
skim). Na mapach obrazujących osadnictwo wczesnośrednio
wieczne (ryc. 2, 6) zastosowano podział tego okresu na 3 fazy:
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struktura osadnictwa wczesnosłowiańskiego w tym mi
kroregionie (11 osad od Krakowa Nowej Huty Mogiły, 
stan. 1 do Złotnik) na lewobrzeżnej, lessowej terasie 
Wisły nie znajduje swego dokładnego odpowiednika 
w młodszym i późnym okresie rzymskim. W tym cza
sie, jak już wcześniej wspomniano, w pobliżu krawędzi 
terasy nadzalewowej w rejonie Nowej Huty i Igołomi 
funkcjonowało oczywiście także kilka dużych osad kul
tury przeworskiej (ryc. 3), lecz w tym samym okresie 
istniały też liczne osady położone w większej odległo
ści od linii Wisły (na obu jej brzegach), jak i pojedyn
cze osiedla na terasie dennej rzeki. Należy raz jeszcze 
podkreślić, iż na omawianym terenie (lewobrzeżna te
rasa Wisły między Mogiłą a Wawrzeńczycami) osad
nictwo kultury przeworskiej zanikło w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza IV w. po Chr., zaś ślady działalności go
spodarczej człowieka na terasie dennej Wisły w rejonie 
Krakowa zanikają około połowy IV w. (zob. niżej). Nie 
oznacza to oczywiście, jak już wcześniej wspomniano, 
całkowitego zaniku osadnictwa kultury przeworskiej 
w rejonie Krakowa, następuje jedynie jego wycofanie 
się z bezpośredniego sąsiedztwa Wisły na tereny poło
żone na wyższych terasach i w pobliżu jej niewielkich 
dopływów (ryc. 4). Pozwala to stwierdzić, iż w rejonie 
Mogiły i Igołomi nawet na tych osadach, gdzie stwier
dza się obecność obiektów kultury przeworskiej z okre
su późnorzymskiego i obiektów wczesnosłowiańskich, 
między tymi dwiema fazami mamy do czynienia z prze
rwą, którą najskromniej ocenić należy na ponad 50 lat 
(być może nawet około stulecia). Należy podkreślić, iż 
niektóre stanowiska wczesnosłowiańskie, np. Kraków 
Nowa Huta Wyciąże, stan. 5 i Kraków Nowa Huta Mo
giła, stan. 62, założone zostały w miejscu, gdzie wcze
śniej nie istniały osady kultury przeworskiej (ryc. 4)". 
Symptomatyczne jest też, że na dwóch osadach kultury 
przeworskiej w rejonie Krakowa (Aleksandrowice, 
stan. 2 i Kraków Kurdwanów, stan. 9), na których od
kryto zabytki z 1. połowy V w. (związane jeszcze z cy
klem osadnictwa wywodzącego się z okresu rzymskie
go), nie natrafiono na jakiekolwiek zabytki wczesno

średniowieczne12. Podobne obserwacje poczyniono rów
nież w odniesieniu do osady z wczesnej fazy okresu 
wędrówek ludów w Świlczy (ryc. 10). W tym miejscu 
należy wspomnieć również o podobnym zjawisku dys- 
kontynuacji, rozpoznanym na tych nielicznych stano
wiskach sepulkralnych kultury przeworskiej, na których 
odkryto obok starszych grobów również pochówki po
chodzące z 1. połowy V w. Dotychczasowe wyniki ba
dań tych stanowisk (Dobrodzień i Mokra) wskazują, iż 
brak na nich jakichkolwiek pozostałości grobów z fazy 
wczesnosłowiańskiej lub z młodszych faz wczesnego 
średniowiecza.

12 W trakcie badań osady w Aleksandrowicach pod Krako
wem (stan. 2) odkryto poza kontekstem stratygraficznym 
szklany paciorek, znajdujący najbliższe analogie w środowi
sku kultury merowińskiej z VI w. (głównie na cmentarzyskach 
Alamanów z tego okresu). Jest bardzo symptomatyczne, iż 
wśród kilkudziesięciu tysięcy fragmentów naczyń glinianych, 
odkrytych na wspomnianej osadzie, nie natrafiono dotychczas 
na jakiekolwiek fragmenty wczesnośredniowiecznej cerami
ki słowiańskiej (w tym z fazy wczesnosłowiańskiej). Autorzy 
serdecznie dziękują Mgr. R. Naglikowi za udostępnienie in
formacji o tym niepublikowanym zabytku. Wyjaśnienia wy
maga kontekst kulturowy i historyczny tego znaleziska. Jest 
jednak najbardziej prawdopodobne, iż to właśnie przez tereny 
południowej Polski wiodły w VI w. szlaki wędrówki Herulów 
(512 r.) i wypraw wojennych Awarów na Franków (562 i 566/ 
567 r.). A zatem obecność w VI w. w południowej Polsce osad
ników wczesnosłowiańskich nie oznaczała całkowitego od
cięcia tego rejonu Europy od kontaktów z innymi częściami 
kontynentu.

Chcąc w szerszym kontekście dokonać porównania 
głównych cech, które charakteryzowały osadnictwo 
z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowie
cza, nie możemy ograniczać się jedynie do fazy wcze
snosłowiańskiej. Zawęziłoby to w sposób znaczący pole 
naszych obserwacji, głównie ze względu na niewielką 
liczbę rozpoznanych stanowisk z tego ostatniego okre
su (odzwierciedla ona zapewne faktyczny stan zalud
nienia terenów Małopolski w fazie wczesnosłowiań
skiej). W tej sytuacji zdecydowaliśmy się w odniesie
niu do wczesnego średniowiecza skartować wszystkie 
rozpoznane dotychczas drogą badań wykopaliskowych 
i powierzchniowych stanowiska z okresu od VI do po
łowy XIII w. Ten niecelowy z pozoru zabieg ma jednak 
pewne ważne walory poznawcze. Otóż pomimo zagu
bienia przy takim podejściu całej dynamiki procesu 
osadniczego we wczesnym średniowieczu, pokazuje 
jednak w sposób wyraźny maksymalny zasięg ekume- 
ny w tym okresie. Jeśli udałoby się wykazać, iż pomi
mo tak radykalnego spłaszczenia perspektywy czaso
wej, istnieją jakieś zauważalne różnice w geografii osad
nictwa w okresie wpływów rzymskich i wczesnym 
średniowieczu, to zabieg ten okazałby się celowy. W od
niesieniu do okolic Krakowa ta metoda porównania sie
ci osadniczej okazała się mało przydatna, bowiem 
w miarę upływu czasu osadnictwo wczesnośrednio
wieczne zagęszczało się tutaj coraz bardziej. W efekcie 
spowodowało to znaczące upodobnienie się rozlokowa-

wczesnosłowiańską (VI - połowa VII w ), tzw. plemienną (po
łowa VII - X w.) i państwową (XI - połowa XIII w.). Podział 
len wynika ze znanych ogólnie trudności w datowaniu zabyt
ków archeologicznych z tego okresu (J. Poleski 1992).

" Wnioski odnośnie do obecności na konkretnych stanowi
skach obiektów datowanych na okres wpływów rzymskich, 
początkowe stadia okresu wędrówek ludów i fazę wczesno
słowiańską formułowane były w odniesieniu do ściśle okreś
lonej serii stanowisk. Uwzględniono tu jedynie stanowiska 
badane szerokopłaszczyznowo przez co najmniej kilka sezo
nów, które zostały wcześniej rozpoznane w całości drogą 
szczegółowych badań powierzchniowych. Autorzy pragną 
w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania: Mgr P. Po
leskiej za informacje o frekwencji zabytków kultury przewor
skiej na poszczególnych stanowiskach z terenu Krakowa No
wej Huty, zaś Prof. dr. hab. P. Kaczanowskiemu, Prof. dr. hab. 
A. Kokowskiemu, Dr. J. Augustyniakowi i MgrMgr J. Rodak. 
R. Naglikowi, M. Biborskiemu, E. Zaitzowi za udostępnienie 
niepublikowanych wyników swoich badań. 
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nia osad w obu analizowanych okresach (ryc. 3, 6). 
Zbieżność ta naszym zdaniem jest jednak pozorna, bo
wiem wynika z tendencji do okupowania w okresie 
rzymskim i wczesnym średniowieczu zbliżonych form 
terenowych, szczególnie dogodnych dla zakładania 
osad. Porównanie dokonane w odniesieniu do sieci osad
niczej ze starszych niż rzymski okresów prahistorycz
nych wykazałoby w wielu przypadkach podobne, choć 
w sposób oczywisty pozorne zbieżności. Należy w tym 
momencie podkreślić, iż, jak to wynika z analiz dendro- 
chronologicznych (zob. niżej), we wczesnym średnio
wieczu w okolicach Krakowa wykorzystywanie gospo
darcze terasy dennej Wisły rozpoczęło się na podobną 
skalę, jak w pierwszych trzech stuleciach po Chr., do
piero od końca IX w. Nieobecność śladów działalności 
gospodarczej na terasie zalewowej Wisły tylko w VI i 1. 
połowie VII w. może być tłumaczona zwiększoną w tym 
okresie liczbą gwałtownych powodzi, rujnujących lasy 
na tym terenie. Po połowie VII w. warunki hydrologicz
ne stale się poprawiały, następowała na tym terenie szyb
ka regeneracja lasów dębowych, jednak mimo to jesz
cze przez ponad 200 lat terasa denna Wisły nie była eks
ploatowana gospodarczo (chociaż tuż obok istniały 
w tym czasie liczne, duże osady na terasie nadzalewo- 
wej Wisły, a w samym Krakowie stale rozwijał się duży 
ośrodek osadniczy, z grodem zbudowanym zapewne już 
w IX w.; zob. J. Poleski 2001).

Skartowanie stanowisk rzymskich i wczesnośrednio
wiecznych na większym obszarze, obejmującym Jurę 
Krakowską, rejon Krakowa i tereny od Wisły między 
Krakowem i ujściem Dunajca aż po grzbiet Karpat, po
zwoliło na wyciągnięcie kolejnych wniosków (ryc. 1, 2). 
W obu interesujących nas okresach osadnictwo obej
mowało równoleżnikowo przebiegający pas u podnóża 
i na północnej krawędzi Pogórzy (między Tyńcem a Tar
nowem), jak i „korytarze” wzdłuż dolnego i środkowe
go biegu Raby, Dunajca i Białej (przy absencji śladów 
osadnictwa nad dolnym biegiem Uszwicy). Stwierdzo
no, że osadnictwo późnorzymskie wchodziło znacząco 
głębiej w dolinę Białej Dunajcowej, niż osady wcze
snośredniowieczne. Największe różnice zaobserwowa
no jednak w Beskidzie Sądeckim nad Popradem. Osad
nictwo późnorzymskie i z wczesnej fazy okresu wędró
wek ludów objęło tam, jak już nadmieniono, także wy
soko położone, wypłaszczone wierzchowiny, okupując 
tereny położone do wysokości ponad 600 m n.p.m. Osa
dy wczesnośredniowieczne natomiast z reguły położo
ne były na terenach poniżej 300 m n.p.m., pojedyncze 
stanowiska odkrywane były do wysokości 350 m n.p.m. 
(wyjąwszy pojedyncze grody, położone na wzniesie
niach do ponad 400 m n.p.m.; ryc. 9; zob. też J. Poleski 
2002). Ta swoista niechęć do zakładania osad na tere
nach powyżej 300-350 m n.p.m. widoczna jest bardzo 
wyraźnie na terenie całej wczesnośredniowiecznej Ma
łopolski (M. Parczewski 1991, s. 21). W odniesieniu do 
terenów górskich można zaryzykować stwierdzenie, że 
ludność zamieszkująca je we wczesnym średniowieczu 
nie znała zjawiska charakterystycznego dla tych obsza

rów (i nie wykorzystywała go praktycznie w działalno
ści rolniczej), określanego przez klimatologów jako in
wersja klimatyczna. Inwersja to dłuższe zaleganie w do
linach śródgórskich wychłodzonego w okresie zimo
wym powietrza. Z tego powodu wegetacja roślin na 
wierzchowinach wzgórz otaczających doliny śródgór- 
skie rozpoczyna się 2-3 tygodnie wcześniej, niż w par
tiach dennych dolin. Populacje zamieszkujące obszary 
Beskidów w niektórych okresach poprzedzających 
wczesne średniowiecze (w tym w okresie rzymskim 
i początkowej fazie okresu wędrówek ludów), zasiedla
jąc tereny do wysokości 600 m n.p.m., wykorzystywały 
w praktyce zjawisko inwersji klimatycznej. Pierwsze 
próby zasiedlania w średniowieczu przez osadników te
renów położonych powyżej 350 m n.p.m. rozpoczęły 
się dopiero od przełomu XII i XIII w.

W rejonie Jury Krakowskiej, podobnie jak w okresie 
rzymskim, stosunkowo rzadka sieć osad wczesnośre
dniowiecznych nawiązywała do przebiegu cieków wod
nych. W tym kontekście zastanawiający jest brak śla
dów osadnictwa w dolinie Rudawy w jej środkowym 
i górnym biegu, przy obecności pewnej liczby osad nad 
jej dopływami. Wyjaśnienie tego faktu leży być może 
w porównaniu sieci osad rozpoznanych drogą badań 
powierzchniowych z osadami sprzed 1250 r., znanymi 
ze źródeł pisanych (ryc. 2, sektor D; zob. też J. Laber- 
schek 1995, ryc. 53; J. Poleski 1995, ryc. 46). Okazało 
się, iż powierzchniowe badania archeologiczne nie ujaw
niły reliktów aż kilkunastu osad wczesnośredniowiecz
nych, założonych przed 1250 r. Jedynym sensownym 
wytłumaczeniem tego faktu jest przyjęcie założenia, iż 
pozostałości tych osad znajdują się bezpośrednio pod 
istniejącą aktualnie zabudową wymienionych w źró
dłach pisanych wsi, co znakomicie utrudnia ich ujaw
nienie w trakcie badań powierzchniowych. Jest to do
wód na wyjątkową stabilizację sieci osadniczej w tym 
rejonie już od wczesnego średniowiecza. Przy tej oka
zji nasuwa się też spostrzeżenie odnośnie do wyników 
badań powierzchniowych. Okazuje się, iż rejestr stano
wisk wczesnośredniowiecznych, szczególnie z młod
szych faz tego okresu, może być po przeprowadzeniu 
tego typu badań niepełny. Weryfikacja rezultatów ba
dań powierzchniowych jest jednak możliwa jedynie w 
odniesieniu do tych terenów, dla których dysponujemy 
źródłami pisanymi, rejestrującymi osady przed połową 
XIII w. Godnym podkreślenia jest też fakt wykorzysty
wania na terenie Jury licznych jaskiń, zapewne jako 
miejsc tymczasowego schronienia, zarówno w okresie 
rzymskim, jak i we wczesnym średniowieczu. Należy 
zaznaczyć, iż odkrywana w jaskiniach ceramika wcze
snośredniowieczna może być datowana najwcześniej na 
1Х-Х w., przy czym zdecydowana większość fragmen
tów naczyń na podstawie analogii do wczesnośrednio
wiecznej ceramiki krakowskiej musi być datowana na 
okres późniejszy od X w (J. Rodzińska-Nowak, M. No
wak, J. Poleski 2002, s. 321). Podkreślenia wymaga na 
koniec znany powszechnie fakt nieobecności na intere
sujących nas terenach w okresie rzymskim i wczesnej 
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fazie wędrówek ludów osad o charakterze obronnym. 
Zjawisko to w wymienionych okresach dotyczy także 
pozostałych części dorzecza Wisły i Odry. Pierwsze 
wczesnośredniowieczne grody na terenie Małopolski 
zostały wzniesione w ciągu VIII w., stając się od tej pory 
integralnym elementem krajobrazu osadniczego (J. Po
leski 1996, s. 112, 113; 2000, s. 202, 203).

Interesujące rezultaty przyniosło porównanie budow
nictwa w obu interesujących nas okresach. Nasze uwa
gi bazują na obszernych i kompetentnych opracowa
niach tego zagadnienia autorstwa M. Parczewskiego 
(1988a, s. 55-63) i Z. Kobylińskiego (1988, s. 22-54, 
91-120,175-181; 1998). Obaj autorzy trafnie stwierdza
ją obecność wyraźnych różnic w typach budynków 
wznoszonych w obu okresach. W okresie rzymskim roz
poznano budowle zagłębione w ziemię (płaskodenne), 
w przybliżeniu prostokątne, o powierzchni od kilku do 
ponad 30 m2 (ryc. 13:1-8). W zdecydowanej większości 
tych budowli brak było wyraźnych śladów palenisk lub 
pieców. Odkrywane w tych obiektach układy słupów 
wzdłuż ścian nie mają analogii wśród chat z fazy wcze
snosłowiańskiej. Dotychczas na terenie Małopolski na 
stanowiskach z okresu rzymskiego i wczesnej fazy okre
su wędrówek ludów nie odkryto nie budzących wątpli
wości pozostałości obiektów wzniesionych w technice 
zrębowej (na innych terenach także stwierdza się pra
wie całkowitą absencję tego typu budynków). Zupełnie 
odrębną pozycję zajmują w okresie późnorzymskim 
i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów w przybliże
niu prostokątne budynki, odkrywane na terenie osad jed- 
nodworczych w grupie północnokarpackiej w dolinie 
Popradu (ryc. 13:9, 10). Ich powierzchnia z reguły zna
cząco przekracza 100 m2, a nawet w pojedynczych przy
padkach 150 m2. W obiektach tych i w ich najbliższym 
sąsiedztwie brak z reguły pozostałości słupów, w związ
ku z czym technika budowy ścian pozostaje niewiado
mą (R. Madyda-Legutko 1996, s. 71). W rejonie Pogó
rzy w okresie późnorzymskim występowały również 
niewielkie budowle słupowe (Gdów stan. 2; zob. K. Re
guła 1967), z towarzyszącymi im brukami z kamieni 
o powierzchni kilkunastu m2, których funkcja jest trud
na do odtworzenia (ryc. 13:8).

Na osadach z fazy wczesnosłowiańskiej na terenie 
Małopolski odkrywane są prawie wyłącznie pozostało
ści czworokątnych, płaskodennych budynków, zbliżo
nych w planie do kwadratu, z urządzeniem grzewczym 
(piec kamienny, gliniany piec kopułkowy, piec drążony 
w lessowym narożniku, palenisko kamienne, palenisko 
gliniane) w jednym z narożników lub przy jednej ze 
ścian (ryc. 14). Pozorna jednolitość techniki budowy 
tych domostw jest wynikiem najczęściej złego stanu 
zachowania elementów drewnianych. W przypadku 
obiektów, w których resztki drewna zachowują się le
piej, stwierdza się wielką rozmaitość konstrukcji ścian 
(zrębowe, szalowane belkami wzmacnianymi słupami w 
narożnikach, plecionkowe, zrębowo-sumikowo-łątkowe). 
Podobne obserwacje dotyczą także innych części Sło
wiańszczyzny (P. Salkovsky 2001, ryc. 1). Powierzchnia 

chat wynosiła 10-25 m2, najczęściej 12-18 m2. Stosunko
wo rzadko odkrywane są czworokątne obiekty o zaokrą
glonych narożnikach, z paleniskami w jednym z naroż
ników lub przy jednej ze ścian (ryc. 14:23,25, 27). Moż
na przypuszczać, iż zastosowanie zaokrąglonych naroż
ników najczęściej wymuszone było mało spoistym, 
piaszczystym podłożem, w którym drążono jamy (np. 
na osadzie w Krakowie Nowej Hucie Mogile, stan. 1). 
Unikatowym odkryciem okazała się kolista budowla 
z wydłużonym piecem glinianym, odkryta na osadzie 
w Grodzisku Dolnym, stan. 3 (ryc. 14:11). Do opisa
nych powyżej wczesnosłowiańskich, czworokątnych bu
dynków mieszkalnych zagłębionych w ziemię brak ana
logii w dorzeczu Wisły i Odry we wcześniejszym okre
sie. Najbliższe pierwowzory, starsze od fazy wczesno
słowiańskiej na terenie Małopolski, odkrywane są na 
stanowiskach kultury kijowskiej, na osadach na północ
nych obrzeżach kultury czemiachowskiej, jak i w naj
wcześniejszym horyzoncie stanowisk osadowych kul
tur Pieńkowka, Kołoczyn oraz wschodniej części kultu
ry praskiej na wschód od Bugu (M. Parczewski 1998a, 
s. 57-58).

Studia nad osadnictwem w okresie rzymskim i we 
wczesnym średniowieczu na terenie Małopolski, pro
wadzone wyłącznie na podstawie analizy źródeł arche
ologicznych, mogą być w niektórych aspektach znako
micie uzupełnione wynikami badań dendrochronolo- 
gicznych. Badania takie nie ograniczają się bowiem tyl
ko do określania chronologii pozyskiwanych w trakcie 
wykopalisk fragmentów drewna, lecz pozwalają także 
prześledzić zmiany szaty leśnej na terasach dennych rzek 
i określić stopień intensywności ich gospodarczej eks
ploatacji przez człowieka w poszczególnych okresach.

Człowiek penetrował od tysiącleci doliny rzek stano
wiące naturalne szlaki komunikacyjne, a w niektórych 
okresach osiedlał się w ich obrębie, pozostawiając mniej 
lub bardziej wyraźne ślady swojej bytności. W dolinach 
rzek środkowoeuropejskich w holocenie występowały 
zbiorowiska roślinne, z których do naszych czasów za
chowały się w aluwiach fragmenty najbardziej odpor
nych rodzajów drzew. Dominuje wśród nich dąb, spo
tykane są wiązy, jesiony, rzadziej sosny, świerki. Inne 
składniki ówcześnie rosnących lasów takie jak topole 
czy wierzby występują sporadycznie (B. Becker 1982). 
Wspomniane pnie drzew pochodzą z równin zalewowych 
rzek, stanowiących tę część dolin rzecznych, na których 
zachodzą najbardziej intensywne zmiany wywoływane 
migracją koryt i przerabianiem starszych osadów.

Do nagromadzeń pni w osadach rzecznych dochodzi
ło od początku holocenu na skutek naturalnego procesu 
erozji bocznej, powodującej przemieszczanie się koryt 
rzek na równinach zalewowych. Drzewa porastające 
żyzne i bogate w wodę obszary nadrzeczne, były pod
mywane przez migrująca rzekę i obalane do koryta. 
W trakcie powodzi dochodziło do przemieszczania 
powalonych pni drzew najczęściej na niewielką odległość 
i zakotwiczania ich systemem korzeniowym w strefie 
najbliższego zakola. Stanowiąc naturalną przeszkodę, 
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która spowalniała nurt, pnie drzew były szybko zasypy
wane przez osady. W holoceńskich aluwiach, szczegól
nie większych rzek, spotykane są nagromadzenia pni 
drzew (głównie dębów) występujące na różnych głębo
kościach, które nazywane są poziomami czarnych dębów. 
Początkowo interpretowano je jako ślady wielkich po
wodzi z przeszłości. Mechanizm, który doprowadzał do 
powstania poziomów subfosylnych pni w aluwiach zo
stał przedstawiony na ryc. 15. Migrująca po równinie 
zalewowej rzeka nierzadko przerabiała swoje starsze osa
dy, w których występowały pnie drzew. Te zalegające 
dziesiątki lub setki lat pnie przesiąknięte wodą po wypłu
kaniu z aluwiów akumulowane były na poziomie bruku 
korytowego. Wówczas w wyniku erozyjnej działalności 
grubszego materiału skalnego niesionego w rzecze do
chodziło do usunięcia tzw. bielu - zewnętrznej, jasno za
barwionej, a zarazem najmniej odpornej warstwy drew
na. Pnie drzew gatunków mniej trwałych, głównie roz- 
pierzchłonaczyniowych, w warunkach wilgotnych czę
sto ulegały wówczas rozdrobnieniu i do naszych czasów 
zachowały się w postaci mniejszych fragmentów lub 
sieczki organicznej. Na dnie koryta gromadzone były pnie 
różnowiekowe stanowiące świadectwo pobytu i prze
mieszczania koryta rzeki w tej okolicy w przeszłości. 
Natomiast pnie drzew najmłodszych, datujących osad, 
w trakcie tworzenia aluwiów jako lżejszych od wody były 
akumulowane w stropowej części osadów facji koryto
wej lub na granicy osadów korytowych i pozakorytowych.

W okresie holocenu proces powalania drzew, a ten 
jak już wspomniano był spowodowany tempem migra
cji koryta, nie zachodził równomiernie. Obok okresów, 
z których notowana jest znaczna liczba pni, stwierdza 
się również takie, w których występują one tylko spora
dycznie. Te pierwsze utożsamiane były od dawna z okre
sami wzmożonej aktywności rzek, z fazami zwilgoceń 
i ochłodzeń, w których dochodziło do awulsji koryt, 
zmiany tempa sedymentacji (L. Starkel 1983; L. Star- 
kel [et al.] 1996). Fazy zwilgoceń przedzielają fazy such
sze, charakteryzujące się stabilnością koryt, mniejszy
mi przepływami w rzekach i oczywiście mniejszą licz
bą akumulowanych pni. Wiele faktów przemawia za 
tym, że oprócz uwarunkowań klimatycznych pewien 
wpływ na tempo akumulacji i erozji miała również dzia
łalność człowieka, polegająca głównie na wylesianiu 
dolin rzecznych i zboczy, co uruchamiało dostawę więk
szej ilości materiału klastycznego i wzmagało erozję, 
a niekiedy doprowadzało do agradacji rzeki.

Należy podkreślić, że za przyczynę braku pni w osa
dach pochodzących z określonego przedziału czasu 
można uznać stabilne brzegi rzeki w okresach obniżo
nych przepływów, lub też całkowite wylesienie obsza
rów równiny zalewowej. W tym drugim przypadku ak
tywność rzeki mogłaby być odpowiednio wysoka, a brak 
zapisów w postaci powalonych pni byłby trudny do od
różnienia od stanów spokojnych przepływów.

Wydobywane z osadów aluwialnych pnie subfosyl
nych dębów są w Europie podstawą wyznaczania dłu
gich standardów dendrochronologicznych. To dzięki 

nim w ostatnim czasie metoda dendrochronologiczna 
wykorzystywana jest powszechnie w Europie do dato- 
wań bezwzględnych obiektów archeologicznych. Przy
czyniła się ona do szeregu szczegółowych ustaleń po
zwalających na precyzyjniejsze wyznaczanie granic 
chronologicznych kultur archeologicznych. W Polsce 
dendrochronologia jest ostatnio coraz częściej wyko
rzystywana, ale głównie do datowania obiektów średnio
wiecznych (M. Krąpiec 1998). Do niedawna pewnym 
ograniczeniem w wykorzystywaniu dendrochronologii 
do datowania obiektów starszych, szczególnie w cen
tralnej i północnej Polsce, był niedostatek chronologii 
wzorcowych. Dziś dębowy standard południowopolski 
sięga 1795 BC i należy do najdłuższych w Europie 
(M. Krąpiec 2001).

Datowania dendrochronologiczne dębów z osadów 
aluwialnych wykorzystywane były od szeregu lat do 
sporządzania diagramów ilustrujących fazy zwilgoceń. 
W południowych Niemczech takie zestawienia ilości 
zdarzenia w postaci początku wzrostu i powalania dę
bów wykonali Becker (1982) oraz Delorme i Leuschner 
(1982). Stwierdzona ich wysoka zgodność przyczyniła 
się do zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt badań 
w dolinach rzek. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
również dla dorzecza Wisły zestawiono taki diagram dla 
ostatnich 2500 lat (M. Krąpiec 1992). Porównanie uzy
skanych wyników z południowozachodnich Niemiec 
i południa Polski pozwoliło na stwierdzenie synchro
niczności poszczególnych faz (T. Kalicki, M. Krąpiec 
1996). Zauważalne były jednakże pewne różnice we fre
kwencji pni w poszczególnych fazach, co tłumaczono 
wpływem różnej intensywności gospodarczej w porów
nywanych obszarach.

W miarę postępu badań oraz wzrostu liczby zbada
nych prób pojawiły się możliwości weryfikacji wcze
śniejszych hipotez i wykonania zestawień dla najlepiej 
zbadanych odcinków Wisły. Do takich wszechstronnie 
zbadanych odcinków Wisły, z którego pochodzą liczne 
subfosylne pnie dębów należy obszar pomiędzy Bramą 
Krakowską a ujściem Dunajca. W kilku dużych żwi
rowniach działających w obrębie równiny zalewowej 
rzeki (ryc. 6), systematycznie pobierano próby z wydo
bytych pni w ostatnich 15 latach. W sumie opróbowa- 
no ponad 500 pni lub ich fragmentów. Zdecydowana 
większość z nich reprezentuje okres ostatnich 2500 lat 
(M. Krąpiec 1992; 1996; 2001). Na podkreślenie zasłu
guje fakt, że w trakcie kilkunastoletniej eksploatacji 
żwirowni roboty wydobywcze prowadzono na znacz
nej powierzchni, niwelując wpływ przypadkowej kumu
lacji prób jednowiekowych, występujących na małym 
obszarze.

Wydatowane bezwzględnie sekwencje przyrostów 
rocznych pni pozwoliły na wyznaczenie czasu powale
nia poszczególnych dębów oraz ich zasiewu z dokład
nością do kilku lat. Zestawienie początków wzrostu i po
waleń dębów w okresach dwudziestopięcioletnich dało 
podstawę identyfikacji wcześniej wspomnianych faz in
tensyfikacji działalności rzeki bez wskazywania ich 
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przyczyny klimatycznej czy antropogenicznej (ryc. 16). 
W okresie od przełomu er do około 700 AD możemy 
wyróżnić:
• fazę przypadającą na okres od 1 do 325 AD, charak

teryzującą się sukcesywnym powalaniem drzew i jed
noczesnymi zasiewami,

• fazę z okresu 325-375 AD bez powaleń i zasiewów, 
synchroniczną w całej Europie Środkowej,

• fazę datowaną na 375-425 AD charakteryzująca się 
intensywnymi zasiewami dębów na równinach zale
wowych,

• fazę powaleń drzew w okresie 425-575 AD z maksi
mum na przełomie wieku V i VI n.e.

Interpretacja wyróżnionych faz jest następująca:
• faza „rzymska” jest wynikiem interakcji czynników 

klimatycznych i działalności człowieka. Był to okres 
wilgotny, a wylesienia w dorzeczu stymulowały pro
cesy erozji. Piętno działalności człowieka jest wi
doczne m.in. w tym, że brak w tej fazie maksimum. 
Jest ona równie intensywna w całym okresie swoje
go trwania.

• Od wielu lat faza wyróżniana w okresie 325-375 AD 
stanowi problem interpretacyjny. Wydaje się, że 
w tym okresie mamy do czynienia z całkowitym wy
lesieniem doliny. Drugą możliwością jest niezwykła 
stabilizacja rzeki. Biorąc pod uwagę synchroniczność 
zmian w dolinach rzek południowopolskich i nie
mieckich oraz brak zasiewów na ich równinach zale
wowych fazę tę należy interpretować jako okres wy
bitnie wilgotny z intensywnymi powodziami na rów
ninach zalewowych rzek. Pogląd ten potwierdzają 
dane uzyskane podczas badań subfosylnych pni dę
bów z torfowisk na obszarze Niemiec. Około 350 AD 
doszło na torfowiskach do raptownego obumierania 
rosnących tam dębów na skutek podniesienia pozio
mu wód gruntowych (H-H. Leuschner [et al.J 1986). 
Zdarzenie to jest jednym z czterech najwyraźniej za
znaczonych na obszarze torfowisk w okresie holocenu.

• Po roku 375 AD następuje osuszenie klimatu pozwa
lające na wkroczenie drzew na równiny zalewowe 
rzek.

• Kolejny okres wilgotny rozpoczyna w połowie V w. 
Jest to okres zwilgocenia najbardziej czytelny w do
linach rzek na obszarze od wschodnich granic Polski 
aż po zachodnie granice Niemiec (por. M. Spurk, 
H.-H. Leuschner 1999). Pnie z tego okresu są naj
liczniejsze w zbiorze obejmującym całe ostatnie 2500 
lat, świadcząc o skali zjawisk ekstremalnych m.in. 
w postaci powodzi.

W dolinie Wisły w okolicach Krakowa stanowiska 
badane dendrochronologicznie są na tyle liczne, że po
zwalają na bardziej szczegółowe obserwacje. Porówna
nie stanowisk z obszaru na zachód i na wschód od Kra
kowa pozwala nam na refleksję, że zdecydowana więk
szość obrobionych przez człowieka fragmentów pni, 
odziomków itp., datowanych na okres rzymskim, po
chodzi z obszaru na wschód od Krakowa. Na zachód od 
Bramy Krakowskiej występują one sporadycznie i dato

wane są dopiero na wczesne średniowiecze (tj. IX 
i X w.). Podobnie jest i we wcześniej omawianym rejo
nie pomiędzy Krakowem a Nowym Brzeskiem, gdzie 
pomimo dokładnych oględzin najczęściej występują
cych pni z V-VII w., nie stwierdzono na żadnym z nich 
śladów ścinania. Pojawiają się one licznie dopiero pod 
koniec IX w. i od tego czasu są już często notowane.

Dotychczasowe rozważania prowadzą nas do nastę
pujących wniosków odnośnie osadnictwa na terenie 
Małopolski w okresie rzymskim i we wczesnym śre
dniowieczu:

1. W niektórych mikroregionach na terenie Małopol
ski obserwuje się wyraźne różnice w geografii osadnic
twa - w okresie późnorzymskim i we wczesnej fazie okre
su wędrówek ludów na obszarach górskich poza dolina
mi rzek osady zakładane były na terenach położonych 
znacznie wyżej, niż we wczesnym średniowieczu.

2. W okresie rzymskim na wielu osadach istniał wy
raźny podział na część mieszkalną i gospodarczo-pro- 
dukcyjną, czego nie stwierdzono w przypadku osad 
wczesnosłowiańskich, jak i w następnych fazach wcze
snego średniowiecza.

3. Wyniki najnowszych prac wykopaliskowych po- 
twierdzająjuż dawniej formułowaną hipotezę, wedle któ
rej typowe wczesnosłowiańskie czworokątne, zagłębio
ne w ziemię obiekty mieszkalne nie posiadają pierwo
wzorów wśród budowli z okresu wpływów rzymskich 
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów z terenu Polski.

4. W okolicach Krakowa stwierdzono zróżnicowany 
sposób eksploatacji lasów dębowych, porastających te
rasę denną Wisły. W okresie rzymskim (do 1. połowy 
IV w.) ludność stale intensywnie eksploatowała dąbro
wy terasy zalewowej Wisły, natomiast we wczesnym 
średniowieczu aż do końca IX w. obszary te były użyt
kowane w minimalnym stopniu. Różnicy tej nie można 
tłumaczyć nasileniem wycinania lasów na potrzeby osad 
produkcyjnych na lewobrzeżnej, nadzalewowej terasie 
Wisły w rejonie Mogiła - Wawrzeńczyce, rozwijających 
w młodszym i późnym okresie rzymskim intensywną 
działalność gospodarczą. Ta działalność produkcyjna 
zainicjowana została najwcześniej w końcu II w. n.e., 
natomiast intensywna eksploatacja lasów terasy zale
wowej Wisły trwała tu już od przełomu er (ryc. 16).

5. W rejonie Krakowa stwierdzono, iż na tych osa
dach kultury przeworskiej, na których potwierdzono 
przetrwanie ludności do 1. połowy V w. (Aleksandro- 
wice, stan. 2 i 3 i Kraków Kurdwanów, stan. 9 - osady 
przebadane w całości) nie odkryto ani jednego obiektu 
wczesnośredniowiecznego, w tym z fazy wczesnosło
wiańskiej. Na tych osadach kultury przeworskiej, na 
których odkryto również obiekty z fazy wczesnosło
wiańskiej, nie odkryto zabytków, które można byłoby 
datować na koniec IV i 1. połowę V w. (ryc. 4). Dotych
czas nie odkryto ani jednego pochówku wczesnośrednio
wiecznego na jakimkolwiek cmentarzysku kultury prze
worskiej, w tym na cmentarzysku w Mokrej koło Czę
stochowy, na którym pojedyncze groby pochodziły z 1. 
połowy V w.
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Interpretacja zdefiniowanych powyżej różnic, charak
teryzujących osadnictwo terenów Małopolski w okre
sie rzymskim i wczesnym średniowieczu, sprowadza się 
w gruncie rzeczy do odpowiedzi na zasadnicze pytanie: 
czy opisane różnice są materialnym odzwierciedleniem 
gwałtownej i zasadniczej zmiany modelu kultury tej 
samej społeczności, czy też są wynikiem całkowitej lub 
prawie całkowitej wymiany zamieszkujących te tereny 
populacji.

Zanim przedstawimy najbardziej naszym zdaniem 
wiarygodną odpowiedź na to pytanie, winniśmy rozwa
żyć szerokie spektrum możliwych teoretyczne rozwią
zań tego problemu. Już na wstępie należy uznać za nie
zgodny z wymową dotychczas rozpoznanych źródeł ar
cheologicznych pogląd, wedle którego bezpośredni 
przodkowie Słowian przed okresem ich wielkich wędró
wek w V-VII w. n.e. zamieszkiwali tereny wyłącznie 
w dorzeczu Wisły i Odry. Obecnie nikt nie kwestionuje 
poglądu, iż najwcześniej do wykrystalizowania się kul
tury wczesnosłowiańskiej doszło w dorzeczu środkowe
go i częściowo górnego Dniepru, głównie na bazie kultu
ry kijowskiej, rozwijającej się na tym terenie w III i IV w. 
n.e.1'. Poglądu tego nie kwestionują również ci uczeni, 
którzy uważają, iż Słowianie (lub ich bezpośredni przod
kowie) zamieszkiwali w dorzeczu Wisły i Odry na długo 
przed V w. n.e. (L. Leciejewicz 2000a, s. 146).

Archeolodzy reprezentujący poglądy neoautochtoni- 
styczne sądzą, iż pomimo niewątpliwej wieloetniczno- 
ści twórców kultur archeologicznych z okresu rzymskie
go w dorzeczu Odry i Wisły, dominującym liczebnie 
był tutaj substrat słowiański lub prasłowiański (L. Le
ciejewicz 1998; 1999; 2000a, s. 144-147; S. Kurnatow
ski 1995, s. 36; 2000; W. Łosiński 2000, s. 16). Autorzy 
ci nie negują obecności wśród populacji tworzącej kul
turę przeworską potomków ludności celtyckiej, ani też 
rozmaitych plemion germańskich. Cytowani autorzy 
uważają jednak, iż po stopniowym wywędrowaniu 
w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów z tere
nów Polski plemion germańskich, na miejscu pozostała 
podstawowa masa ludności słowiańskiej (nieco inaczej: 
W. Łosiński 2000, s. 16). Niektórzy autorzy zauważają, 
iż w okresie wędrówek ludów mogło w niektórych czę
ściach dorzecza Wisły i Odry dojść do znaczącego wy
ludnienia, uważają jednak, iż był to już efekt przesuwa
nia się na południe znacznych mas Słowian (S. Kurna
towski 1995, s. 24-26; L. Leciejewicz 2000b)N. Akcep

tacja przedstawionego punktu widzenia oznaczałaby 
konieczność przyjęcia pewnych dodatkowych założeń. 
Pierwsze z nich sprowadza się do stwierdzenia, iż po
została po wywędrowaniu grup niesłowiańskich ludność 
słowiańska (prasłowiańska) uległa w dorzeczu Wisły 
i Odry po połowie V w. n.e. dość gwałtownej akultura- 
cji, przyjmując model kultury wczesnosłowiańskiej, któ
ry uformował się wcześniej na terenach położonych na 
wschód od Bugu. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to 
musimy udzielić odpowiedzi na szereg kolejnych py
tań. Twierdząc, iż Słowianie (lub ich bezpośredni przod
kowie) zamieszkiwali na długo przed V w. n.e. zarów
no w dorzeczu Wisły i Odry, jak i daleko na wschód od 
nich (aż po środkowy Dniepr), należałoby przekonywu
jąco wytłumaczyć zachowanie się aż do połowy I tysiąc
lecia n.e. jedności języka słowiańskiego (owa jedność 
języka określanego jako sclavina lingua poświadczana 
jest jeszcze w źródłach pisanych z IX-X w.; zob. H. Po- 
powska-Taborska 1998, s. 29, 30). Owa językowa (pod 
względem systemu fonetycznego i morfologicznego) 
jednolitość jest jedną z głównych cech, wyróżniających 
Słowian w początkach średniowiecza spośród innych, 
niesłowiańskich ludów (H. Popowska-Taborska 1991, 
s. 146; 1998, s. 28). Jeśli uznamy, że podstawowy trzon 
ludności na terenie Polski w okresie przedrzymskim 
i rzymskim to Słowianie (lub Prasłowianie), to musimy 
również uznać za pewnik, iż ów substrat etniczny two
rzył przez kilka stuleci wspólnoty komunikatywne z na
pływową ludnością niesłowiańską (w tym celtycką, ger
mańską, a w niektórych rejonach południowo-wschod
niej Polski być może dacką)* 14 * 15. Dowodem istnienia 
owych wspólnot są materialne pozostałości ich działal
ności, określane przez archeologów jako kultury prze
worska i wielbarska (interesujące jest, iż w kontekście 
substratu słowiańskiego cytowani wcześniej autorzy 
wspominają jedynie lub przede wszystkim kulturę prze
worską). Wymienione kultury archeologiczne, pomimo 
ich niewątpliwej wieloetniczności, to struktury w wy
sokim stopniu jednorodne (przynajmniej w dających się 
zaobserwować w źródłach archeologicznych aspektach). 
Brak w związku z tym możliwości wskazania w zespo
łach zabytków, charakterystycznych dla poszczegól
nych, wymienionych powyżej kultur, tych elementów, 
które w sposób jednoznaczny można byłoby wiązać ze 
słowiańskim substratem. W tej sytuacji nasuwa się py
tanie do autorów zreferowanej koncepcji neoautochto- 
nistycznej o model współistnienia w okresie rzymskim 
w dorzeczu Odry i Wisły różnoetnicznych społeczno
ści, który tłumaczyłby brak silnych naleciałości języ
ków celtyckich i germańskich w języku słowiańskim 

K. Godłowski 1979. s. 16-27; 2000; M. Parczewski, 
1988b, s. 110-113; 1998a, s. 42-46; 2000b; P. Kaczanowski, 
J. K. Kozłowski, 1998, s. 351 -352; W. Szymański 2000, s. 361.

14 W skrajnym ujęciu przedstawił ten pogląd ostatnio języ
koznawca Z. Babik (2002, s. 85-86). Cytowany autor na jed
nej stronie swej monografii dokonał „miażdżącej” krytyki 
poglądów M. Parczewskiego i przy okazji całej tzw. szkoły 
krakowskiej na temat pierwotnych siedzib Słowian. Autorzy 
czują się zwolnieni z obowiązku ustosunkowania się do tego 
rodzaju krytyki, bowiem Z. Babik w sposób chyba zupełnie 
nieświadomy dla siebie „podważył” przy tej okazji zasadność 
wyciągania przez archeologów wniosków na zasadzie pars pro 
toto. Oznaczałoby to podważenie fundamentalnych podstaw

działania archeologii jako nauki. Recenzję tej części pracy 
cytowanego autora przygotowuje M. Parczewski, co pozwala 
mieć nadzieję pozostałym archeologom, iż ich praca pomimo 
„argumentacji” Z. Babika nie zostanie wyrzucona poza ramy 
działalności naukowej.

15 Obiecujące możliwości wykorzystania w archeologii teo
rii wspólnot komunikatywnych przedstawili ostatnio S. Taba- 
czyński (1998) i M. Parczewski (2000a).
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w początkach średniowiecza. Należałoby udowodnić, iż 
Słowianie (lub Prasłowianie), zamieszkujący tu przez 
kilkaset lat z ludnością posługującą się językami nie
słowiańskimi, byli wyjątkowo nieskłonni do przyswa
jania sobie przynajmniej niektórych słów z tych obcych 
języków. W przeciwnym razie już w początkach śre
dniowiecza język słowiański musiałby dość wyraźnie 
dzielić się na dwie „części” - zachodnią (z dorzecza 
Odry i Wisły), która przez kilkaset lat poddawana była
by wpływom języków celtyckich i germańskich, oraz 
wschodnią (z dorzecza środkowego i częściowo górne
go Dniepru), która podobnym wpływom poddana była
by w stopniu nieporównanie mniejszym, jak i oczywi
ście krócej. W tym kontekście należy przypomnieć, iż 
obserwowana w początkach średniowiecza jedność ję
zyka słowiańskiego dowodzi zdaniem językoznawców 
(H. Popowska-Taborska 1998, s. 28), iż obszar zajmo
wany przez nich bezpośrednio przed ich wielką wędrów
ką w V-VII w. nie mógł być przesadnie wielki. Ponow
nie więc staje przed nami pytanie: czy już wiele stuleci 
przed połową V w. n.e. ludność posługująca się języ
kiem słowiańskim (lub prasłowiańskim) mogła zamiesz
kiwać tereny obejmujące znaczne połacie Europy, od 
Odry na zachodzie po dorzecze środkowego i częścio
wo górnego Dniepru na wschodzie.

Sugerowana przez cytowanych powyżej autorów 
obecność ludności słowiańskiej (lub prasłowiańskiej) 
w okresie rzymskim w dorzeczu Odry i Wisły implikuje 
kolejne wnioski. Otóż należałoby założyć, iż z niezna
nych bliżej przyczyn autorzy starożytni nie zanotowali 
wśród stosunkowo licznych nazw ludów, zamieszkują
cych w okresie rzymskim tereny Polski takich, które 
można by było uznać bezspornie za słowiańskie16. Na
leży też zaznaczyć, iż przed VI w. n.e. nie zanotowano 
w źródłach pisanych także odnośnie terenów położo
nych w Europie wschodniej ani jednej nazwy ludu, któ
rą można by uznać za bezspornie słowiańską. Jeszcze 
bardziej zagadkowy jest jednak inny aspekt ewentual
nej obecności ludności słowiańskiej wśród populacji 
okresu rzymskiego w dorzeczu Odry i Wisły. Analiza 
źródeł pisanych, jak i w kilku przypadkach archeolo
gicznych, wykazała, iż w okresie rzymskim i początko
wych stadiach okresu wędrówek ludów z terenów Pol
ski migrowały w różnym czasie w różnych kierunkach 
mniej lub bardziej liczne grupy ludności (P. Kaczanow
ski, J. K. Kozłowski, 1998, s. 253-264, 284-285). Za
skakujące wydaj e się w związku z tym, iż żadna spo
śród tych grup, zauważona przez autorów starożytnych, 
nie nosiła nazwy słowiańskiej, ani też nie charakteryzo
wała się cechami odmiennymi od grup ludności niesło
wiańskiej, migrujących w tych okresach z dorzecza Odry 
i Wisły. Oznacza to, że domniemany substrat słowiań
ski (lub prasłowiański), który zamieszkiwał na tych te
renach nie podejmował jakichkolwiek migracji przed 

16 K. Godłowski 1979, s. 7, 8; 1985, s. 137-157; H. Popo
wska-Taborska 1998, s. 25, 26; P. Kaczanowski, J. K. Kozłow
ski 1998, s. 346-350.

17 Kolejne dowody potwierdzające wyniki wcześniejszych 
badań przynosi referat prof. dr. hab. K. Tobolskiego, zamiesz
czony w tym tomie (K. Tobolski 2005).

połową V w., lub też grupy ludności słowiańskiej (pra
słowiańskiej), które ewentualnie mogły uczestniczyć 
w migracjach ludów postrzeganych przez Rzymian jako 
niesłowiańskie, dla obserwatorów rzymskich nie różni
ły się od nich strojem, obyczajem, jak i zapewne mową.

Wyjaśnienia wymaga również kwestia ewentualnego 
wyludnienia części lub większości terenów dorzecza 
Wisły i Odry w okresie wędrówek ludów (proces wy
ludniania na większości terenów Polski miał miejsce 
w ciągu 1. połowy V w. n.e.). Hipoteza ta, stawiana na 
podstawie drobiazgowych analiz źródeł archeologicz
nych (K. Godłowski 1979, s. 27-43; 1985, s. 112-125; 
P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski 1998, s. 325-332), 
znalazła ostatnio silne wsparcie w wynikach analiz pa- 
linologicznych w odniesieniu do terenów znacznej czę
ści Wielkopolski (K. Tobolski 2000)17. Profile pyłkowe 
na zdecydowanej większości stanowisk torfowych wy
kazują w tym regionie w okresie wędrówek ludów pra
wie całkowity zanik wskaźników roślin zbożowych i po
wrót na te tereny lasów z przewagą grabów (tzw. grą
dów). Oznacza to, iż tereny te stały się prawie całkowi
tą anekumeną w okresie obejmującym co najmniej 
kilkadziesiąt lat (właściwie jedyną alternatywą dla tej 
hipotezy jest przyjęcie założenia, iż na tych obszarach 
zamieszkująca tu ludność na co najmniej kilkadziesiąt 
lat porzuciła dotychczasowy model gospodarki rolno- 
hodowlanej na rzecz gospodarki zbieracko-łowieckiej). 
Migrację znaczącej części populacji z terenów Polski 
w okresie wędrówek ludów tłumaczy się też niekiedy 
przesuwaniem się ludności słowiańskiej na południe, co 
zaowocowało w rezultacie atakami Słowian na dolno- 
dunajskie prowincje Bizancjum w końcu 1. połowy 
VI w. (S. Kurnatowski 1995, s. 24-26; L. Leciejewicz 
2000b). Wytłumaczenie takie jest jednak niepełne, bo
wiem uściślenia wymagałoby miejsce, czas, a przede 
wszystkim forma pojawienia się owych domniemanych 
grup ludności słowiańskiej, pochodzących z dorzecza 
Odry i Wisły. Proces wyludnienia większej części tere
nów dorzecza Wisły i Odry zachodził, jak już wcześniej 
wspomniano, w ciągu 1. połowy V w. n.e. Wychodząca 
stąd ludność reprezentowała jeszcze model przeżywa
jących się tutaj kultur, wywodzących się z tradycji okre
su rzymskiego. W tej sytuacji musielibyśmy przyjąć, iż 
opuszczające tereny Polski w ciągu 1. połowy V w. gru
py ludności słowiańskiej w trakcie trwającej prawie stu
lecie wędrówki na południe przyjęły wczesnosłowiań
ski model kultury, upodabniając się do tych Słowian, 
którzy wyruszyli na południe z dorzecza środkowego 
Dniepru. Hipoteza taka wymagałaby jednak wskazania 
etapów wędrówki domniemanej ludności słowiańskiej 
z dorzecza Odry i Wisły, nim osiągnęła ona rubież dol
nego Dunaju, jak i racjonalnego wyjaśnienia przyczyn 
i sposobów gwałtownej akulturacji tej populacji i sto
pienia się w jeden model kultury wczesnosłowiańskiej
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(pytanie: w jakim wariancie i w którym rejonie Europy 
środkowo-wschodniej) z ludnością słowiańską, pocho
dzącą z dorzecza środkowego Dniepru.

Nową propozycją jest hipoteza P. Urbańczyka (1996, 
s. 12,13; 1998, s. 70, 71; 2000, s. 86, 87), wedle której 
podstawowa masa niesłowiańskiej ludności z okresu 
rzymskiego przetrwała okres wędrówek ludów w do
rzeczu Wisły i Odry. Populacja ta uległa gwałtownie 
zachodzącej akulturacji pod wpływem niezbyt licznych 
grup wojowniczych elit słowiańskich, które przywędro
wały na te tereny ze wschodu po połowie V w. n.e. 
W tym samym czasie przyjmująca nowy, wczesnosło
wiański model kultury miejscowa ludność miała też 
przejąć język słowiański. Ta nowatorska koncepcja 
wymaga jednak odpowiedzi na pytanie czy autor tej 
koncepcji potrafiłby wskazać przykłady równie szyb
kiego i pełnego przejęcia języka nielicznych, obcych 
etnicznie elit, przez dominującą liczebnie, miejscową 
populację. To przejęcie musiałoby dokonać się w ciągu 
okresu życia jednego, najdalej dwóch pokoleń, w do
datku bez pozostawienia w słownictwie starszego, nie
słowiańskiego podłoża językowego (wraca tu oczywi
ście wcześniej poruszona kwestia jedności języka sło
wiańskiego w początkach średniowiecza). Uznanie 
przez P. Urbańczyka (1996, s. 9; 2000, s. 103-107) za 
H. Wolframem (zob. np. H. Wolfram 1990), iż Goci jako 
osobny lud uformowali się w początkach 1. tysiąclecia 
po Chr. na terenie zajętym przez kulturę wielbarską 
oznacza, iż w odniesieniu do przynajmniej tej części 
Polski autor przyjmuje założenie, iż miejscowy substrat 
etniczny posługiwał się jakimś językiem germańskim 
(trudno byłoby sobie wyobrazić, by spośród ludności 
posługującej się językiem niegermańskim, np. słowiań
skim, wyłoniła sięjakaś grupa, posługująca się językiem 
germańskim). Hipoteza P. Urbańczyka, podobnie, jak 
wcześniej zreferowane, wymaga również wyjaśnienia 
opisanego powyżej, sprzecznego z nią fenomenu pra
wie całkowitego wyludnienia większości terenów Pol
ski (poza jej północno-wschodnią częścią, zajętą przez 
ludy bałtyjskie) w okresie wędrówek ludów.

Podsumowując dotychczasowe rozważania jesteśmy 
przekonani, iż najpełniejsze wyjaśnienie zdefiniowane
go powyżej zróżnicowania typu i zasięgu osadnictwa 
w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu na 
terenie Małopolski jest możliwe w oparciu o hipotezę 
K. Godłowskiego (1979; 2000) i M. Parczewskiego 
(1988a; 1988b; 1993; 1998b; 2000b). Według niej pra
wie cała, niesłowiańska ludność, zamieszkująca tereny 
Polski w okresie rzymskim i w początkowej fazie okre
su wędrówek ludów (bez terenów północno-wschod
nich, zajętych przez ludy bałtyjskie) wywędrowała stąd 
w ciągu 1. połowy V w. Dopiero potem na opuszczone 
w większości obszary dorzecza Wisły, a potem Odry, 
zaczęli napływać od wschodu pierwsi osadnicy słowiań
scy. Należy podkreślić, iż błędem byłoby przyjęcie tezy, 
iż z terenów Polski przed połową V w. wywędrowali 
wszyscy jej dotychczasowi mieszkańcy. Bardziej praw
dopodobne wydaje się przetrwanie w niektórych rejo

nach niewielkich grup autochtonów. Nie można wyklu
czyć, iż przybywający tu osadnicy słowiańscy, począt
kowo jak się wydaje także niezbyt liczni, spotkali się 
z owymi autochtonami. Ewentualne zetknięcie tych spo
łeczności nie wywarło jednak naszym zdaniem więk
szego wpływu na Słowian i ich kulturę. Ta ocena nie ma 
jednak waloru twierdzenia bez alternatywy. Zwolenni
cy hipotezy neoautochtonistycznej mogą przecież 
stwierdzić, iż odkrywane w niektórych obiektach wcze
snosłowiańskich, pojedyncze zabytki późnorzymskie 
(M. Brzostowicz 1993), dowodzą nie tyle zetknięcia się 
niesłowiańskich autochtonów ze słowiańskimi przyby
szami, ile raczej tego, iż autochtonami byli właśnie Sło
wianie (L. Leciejewicz 1998, s. 32, 33; W. Łosiński 
2000, s. 16). Zwolennicy koncepcji allochtonicznej 
mogą jednak argumentować, iż opisana powyżej sytu
acja to tylko typowy przejaw zalegania na wtórnym zło
żu starszych zabytków (z okresu rzymskiego) w wypeł- 
niskach młodszych obiektów (wczesnosłowiańskich). 
Opisana kontrowersja pozostaje tylko pozornie bez ra
cjonalnego rozwiązania. Naszym zdaniem rozważyć 
należy następującą procedurę badawczą. W mikroregio
nie, w którym rozpoznano drogą badań wykopalisko
wych pewną liczbę osad z okresu rzymskiego (a najle
piej z okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędró
wek ludów) i fazy wczesnosłowiańskiej, należy wyod
rębnić te osady wczesnosłowiańskie, na obszarze 
których (przy ich rozpoznaniu na dużą skalę) nie odkryto 
obiektów i zabytków ruchomych, wywodzących się 
z poprzedniego okresu. Ta kategoria stanowisk jest na
szym zdaniem szczególnie predystynowana do badania 
ewentualnego „styku” kultur okresu rzymskiego i wcze
snej fazy okresu wędrówek ludów z kulturą wczesnosło
wiańską, gdyż do racjonalnego minimum ogranicza się 
możliwość znalezienia się w sposób przypadkowy w wy- 
pełniskach obiektów wczesnosłowiańskich (a szczegól
nie w ich tzw. warstwach użytkowych) zabytków zwią
zanych z poprzednim cyklem kulturowym18. W przy
padku terenów Małopolski rejonem, gdzie można 

18 W tym miejscu należy podkreślić, iż naszym zdaniem 
w niektórych przypadkach mylnie interpretuje się znaleziska 
poźnorzymskiej ceramiki wykonywanej na kole, tzw. szorst
kiej. Niektórzy archeologowie naczynia tego rodzaju traktują 
jako pierwowzory wczesnośredniowiecznej ceramiki obtacza- 
nej na kole, inni z kolei mylnie identyfikują je jako wczesno
średniowieczne. Rzeczywiście, opisywane naczynia póżno- 
rzymskie przypominają niekiedy w dużym stopniu wczesno
średniowieczne naczynia obtaczane sprzed XI w. (obie grupy 
naczyń zdobione są poziomymi i falistymi pasmami żłobków, 
wykonanych narzędziem jedno- lub wielozębnym). Różnią się 
jednak od nich techniką wykonania. Szorstkie naczynia póż- 
norzymskie mają bardzo wyraźne smugi poziome po obtacza- 
niu zarówno na całej zewnętrznej, jak i na całej wewnętrznej 
powierzchni. Podobne do nich naczynia wczesnośredniowiecz
ne od strony wewnętrznej były obtaczane jedynie w partii brze
gowej i szyjki, bardzo rzadko także przy dnie (brzusiec od 
wewnątrz nie był obtaczany). Rozróżnienie tych dwóch grup 
ceramiki wymaga pewnej wprawy, należy w tym celu przej
rzeć stosunkowo liczną serię reprezentatywnych okazów obu
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przeprowadzać tego rodzaju obserwacje, są okolice Kra
kowa. Dotychczas udało się rozpoznać tutaj dwa tego 
rodzaju stanowiska. Są to osady w Krakowie Nowej 
Hucie Wyciążu, stan. 5 oraz w Krakowie Nowej Hucie 
Mogile, stan 62 i 62A. Na obu tych stanowiskach w trak
cie wielosezonowych, szerokopłaszczyznowych badań 
wykopaliskowych odkryto obiekty z fazy wczesnosło
wiańskiej, nie odkryto natomiast obiektów i zabytków 
ruchomych kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. 
O ile osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 62 
i 62A w Mogile jest dopiero opracowywana, to wyniki 
badań datowanej metodą dendrochronologiczną półzie-

grup. Duży zbiór późnorzymskiej ceramiki szorstkiej, wyko
nanej na kole garncarskim, pozyskano w trakcie badań osad 
grupy północnokarpackiej w Beskidzie Sądeckim, pojedyn
cze okazy tej grupy naczyń odkryto też w trakcie badań osad 
w Aleksandrowicach; Krakowie Kurdwanowie, stan. 9 i w Ja- 
kuszowicach, stan. 2. 

mianki z Wyciąża zostały już w pełni opublikowane19 20. 
W wypełnisku tego obiektu odkryto jeden zabytek 
z okresu rzymskiego. Była to stopka naczynia terra 
sigillata, wykorzystana wtórnie jako przęślik. Jest oczy
wiste, iż dokładna analiza inwentarza jednego obiektu 
to zaledwie początek zarysowanego wstępnie progra
mu badań nad „stykiem” kultur z okresu rzymskiego 
i początków średniowiecza. Studia te winny być w miarę 
możliwości wspierane precyzyjnym datowaniem warstw 
i obiektów metodą dendrochronologiczną, jak i wyni
kami badań przyrodniczych, w tym palinologicznych211.

19 P. Poleska, J. Bober, 1996; M. Krąpiec 1996; P. Poleska, 
J. Bober, M. Krąpiec 1998.

20 W najbliższym rejonie Krakowa nie udało się jak dotych
czas pozyskać próbek palinologicznych z torfowisk, których 
najmłodsze partie byłyby zachowane na tyle dobrze, iż można 
byłoby na ich podstawie wyciągać szczegółowe wnioski 
o zmianach w szacie roślinnej w ciągu I tysiąclecia po Chry
stusie (zob. ostatnio R. Madeyska, A. Obidowicz 2001).
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Die Studien zur Geographie der Besiedlung im oberen Weichselgebiet 
am Ausgang der Frühgeschichte und zu Beginn des Mittelalters 

(Zusammenfassung)

Das Ziel der vorliegenden Bearbeitung ist ein Ver
gleich der Besiedlungsformen der römischen Kaiserzeit 
und der frühen Völkerwanderungszeit mit denen des frü
hen Mittelalters, insbesondere der frühslawischen Pha
se, im Gebiet Kleinpolens. Eine vergleichende Analyse 
der bislang gewonnenen archäologischen Quellen hat 
es erlaubt, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
den Präferenzen der Bewohner Kleinpolens in dem uns 
interessierenden Zeitrahmen in Bezug auf die konkre
ten von der Besiedlung eingenommenen Landschafts
formen, der Einplanung von Siedlungen wie auch der 
Wohnbauformen. Die Verfasser setzen damit die bereits 
früher u.a. von K. Godłowski (1979; 1985; 1989; 2000), 
M. Parczewski(1988a; 1988b; 1993; 1998b; 2000b)und 
Z. Kobyliński (1988; 1998) aufgenommenen Nachfor
schungen fort. Bei dem Versuch, die Besiedlung der 
zuvor erwähnten Perioden miteinander zu vergleichen, 
gilt es zu betonen, dass die sepulchralen Fundstellen in 
dem Arbeitsgebiet zu den sporadischen Funden; die 
Grundlage für die betreffende Analyse bilden somit 
größtenteils die bei den Forschungen an den Siedlungs
fundstellen gewonnenen Quellen. Berücksichtigt wurden 
dabei auch die Ergebnisse der Geländebegehungen21. Für 
die eingehenden Analysen der Besiedlung im Klein- 
Maßstab wurden vier geographisch differenzierte Mikro
regionen westlichen Kleinpolens ausgewählt: die Region 
der Krakauer Pforte (Sektor A in Abb. 1 und 2, Abb. 3- 
6), mittleres und unteres Rabagebiet sowie mittleres und 

21 Fundstellen, die durch Geländeprospektion erforscht 
wurden, sind in die Besiedlungskarten der römischen Kaiser
zeit und der frühen Völkerwanderungszeit (Abb. 1 u. 3) sowie 
des Frühmittelalters (Abb. 2 u. 6) ohne weitere Gliederung in 
engere Zeitabschnitte aufgenommen. Der Grund dafür ist die 
allgemein bekannte Tatsache, dass der Fundstoff aus den me
isten Fundstellen dieser Art kaum mehr als nur für eine Perio
de präzise zeitlich bestimmt werden kann. Die Aufnahme de
rart erforschter Fundstellen gibt jedoch die Möglichkeit, den 
maximalen Umfang der Ökumene in den einzelnen Zeitab
schnitte zu bestimmen.

unteres Dunajecgebiet mit Biała Dunajcowa (Sektor B 
in Abb. 1, 2), Sącz-Senke (Sektor C in Abb. 1, 2) und 
die Krakauer-Jura (Sektor D in Abb. 1, 2).

Deutliche kultur- und siedlungsgeschichtliche Um
wandlungen im westlichen Kleinpolen vollzogen sich 
zu Beginn der römischen Kaiserzeit, nachdem die mit 
der synkretischen als Tyniec-Gruppe bezeichnete 
Kultureinheit von gemischtem ethnischem Charakter 
verbundene Besiedlung ausgeklungen war (Z. Woźniak 
1970, S. 105-149; 1990, S. 73-77). Westliches Klein
polen wurde in der frührömischen Kaiserzeit vor allem 
von der Besiedlung der Przeworsk-Kultur eingenommen 
(Abb. 1, 3). Bezeugt für dieses Gebiet sind auch die 
Besiedlungsenklaven der für die gebirgigen Regionen 
der Nordslowakei charakteristischen Püchov-Kultur. 
Ihre Anwesenheit ist nicht nur im polnischen Teil der 
Westkarpaten, sondern auch im rechtseitigen Weichsel
gebiet in der Krakauer Umgebung belegt (R. Madyda- 
Legutko 1996, S. 45-51) (Abb. 3).

In der jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit kam es 
im westlichen Kleinpolen zu einer im Vergleich mit der 
frührömischen Kaiserzeit viel stärkeren Landnahme der 
Träger der Przeworsk-Kultur (Abb. 1, 3). Die in dieser 
Zeit vor sich gehenden Besiedlungsumwandlungen ka
men in dem Anstieg der Besiedlungsdichte sowohl in 
den bis dahin besiedelten Regionen als auch in den für 
die Besiedlung neu gewonnenen Gebieten. Die Ursa
chen für diese Erscheinung erblickt man u.a. in der dy
namischen wirtschaftlichen Entwicklung der Bewohner 
Kleinpolens und in der Zunahme ihres demographischen 
Potentials (K. Godłowski 1985, S. 105, 131). Die Be
siedlung in der jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit 
verlagerte sich deutlich in die Nähe der Karpaten
schwelle und drang sogar in das Gebiet der Karpaten 
hinein. Die Hauptrichtung der mit den Migrations
bewegungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur 
zusammenhängenden Landnahme in den gebirgigen 
Regionen verlief vom Norden durch die Täler der rechts
seitigen Nebenarme der Weichsel. Die Anzahl der 
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Siedlungspunkte in der jüngeren und spätrömischen Kai
serzeit nahm auch im Gebiet der Krakauer Jura zu; stär
ker genutzt wurden auch die Höhlen (K. Godłowski 
1995c, S. 130-134). In der jüngeren römischen Kaiser
zeit verschwand die lokale Gruppe der Püchov-Kultur, 
die sich in der frührömischen Kaiserzeit im rechtsseiti
gen Weichselgebiet entwickelte; fortan sind in der Be
siedlung des links- und rechtseitigen Weichselgebietes 
keine kulturgeschichtlichen Unterschiede mehr nachzu
weisen.

In der jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit ist die 
verstärkte Besiedlungszone an der oberen Weichsel für 
die Randbereiche der hohen Lößterrasse am linken 
Weichselufer belegt (Abb. 3). Diese sich deutlich ab
zeichnende Zone, deren Bestehen auf die frührömische 
Kaiserzeit zurückreicht, zeichnet sich durch das Vorhan
densein ausgedehnter Siedlungen wie Kraków Mogiła, 
Kraków Pleszów, Kraków Branice, Kraków Cło, Zofipole 
und Igołomia aus, räumliche Bewirtschaftung in der Glie
derung der Siedlungen in einen Wohn- (Abb. 13:1-7) und 
Produktionsbereich zum Ausdruck kommt. Im Produk
tionsbereich der Siedlungen wurden die Überreste einer 
organisierten und spezialisierten Töpferei unter An
wendung der Töpferscheibe entdeckt; die Belege hier
für sind die freigelegten Zweikammer-Keramikbren
nöfen (H. Dobrzańska 1990b, S. 95-100,104-113; 2000; 
G. Glanc-Kwaśny 1997, S. 59-61; G. Glanc-Kwaśny,
J. Rodak 2000, S. 96). Die Besiedlung in der Zone der 
linksseitigen Weichsel-Terrasse klang vor dem Ausgang 
des 4. Jh. aus (H. Dobrzańska 1990b, S. 79-83; 1997, 
S. 358-359; 2000; G. Glanc-Kwaśny 1997, S. 64). Diese 
Siedlungen haben kein Fundmaterial erbracht, das ein
deutig auf die frühe Völkerwanderungszeit (Stadium D) 
zu beziehen wäre. Im übrigen Teil der linksseitigen 
Weichselterrasse war die Besiedlung der jüngeren und 
spätrömischen Kaiserzeit nicht so intensiv. Sie ist aller
dings in westlicher Richtung bis nach Kryspinów und 
Aleksandrowice belegt (Abb. 3). Das Bild der früh
geschichtlichen Besiedlung in diesem Gebiet ist wohl 
durch die neuzeitliche Stadtbebauung verzerrt. In der 
jüngeren römischen Kaiserzeit werden im rechtsseiti
gen Weichselgebiet, in der Krakauer Umgebung, neue 
Siedlungen der Przeworsk-Kultur angelegt (Abb. 3). 
Unter ihnen zeichnet sich ein Komplex von Siedlungen 
an der Wilga in Kurdwanöw aus (Fst. 9, 11, 12).

Ein Beispiel für die in der jüngeren und spätrömischen 
Kaiserzeit vollzogenen, deutlich nachweisbaren Um
wandlungen, die insbesondere in der Zunahme der 
Besiedlungsintensität vor allem entlang der rechten Zu
flüsse der oberen Weichsel zum Ausdruck kommen, ist 
das Besiedlungsbild an der Raba (Abb. 1). Eine ge
schlossene, sich über eine Entfernung von 17 km er
streckende Siedlungsregion der jüngeren römischen 
Kaiserzeit wurde auf dem rechten Ufer des unteren Lau
fes der Raba, am alten Bett dieses Flusses entlang, im 
Süden bis zu der natürlichen Grenze zwischen der 
Niederungszone und der Karpatenschwelle reichend, 
entdeckt (J. Kordecki, J. Okoński 1999; J. Okoński 

2000). Innerhalb dieser Region befindet sich ein Her
stellungszentrum von Keramik unter Anwendung der 
Töpferscheibe, das deutliche Beziehungen zu dem süd
östlichen, transkarpatischen Raum erkennen lässt; in 
diesem Zentrum wurden Gefäße erzeugt, die in ihren 
stilistischen und technologischen Merkmalen von der 
in den Werkstätten des linksseitigen Weichselgebiets 
hergestellten Ware abweichen. Sie wurden in Öfen aus
gebrannt, die in ihrem Aufbau sich von den aus dem 
Besiedlungsgebiet der Przeworsk-Kultur bekannten 
Anlagen unterscheiden. Dieses Zentrum bestand bereits 
an der Wende des 3./4. Viertels des 2. Jh., also früher als 
die anderen aus dem Besiedlungsbiet der Przeworsk-Kul
tur bekannten Keramikherstellungszentren (J. Kordecki, 
J. Okoński 1999; J. Okoński 2000). Die jungkaiserzeit
liche Besiedlung am mittleren und gebirgigen Abschnitt 
des Raba-Laufes war dagegen nicht so intensiv wie im 
unteren Lauf dieses Flusses.

In der jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit ist die 
Besiedlung auch am Dunajec und dessen Nebenarm 
Biała Dunajcowa belegt. Sie kam über die Täler dieser 
Flüsse in die Vorgebirgszone und in das Beskiden-Ge
biet und erfasste auch die Sącz-Senke, in deren Gebiet 
einige Siedlungen in unterschiedlichem Maße archäo
logisch erschlossen worden sind (Nowy Sącz Biegonice, 
Fst. 20; Podegrodzie, Fst. 7; Stary Sącz Lipie, Fst. I).

Von der Besiedlung wurden auch die Sącz-Beskiden 
erfasst. Die am Poprad entdeckten Siedlungen dürften der 
sog. nordkarpatischen Gruppe (Abb. 1), datiert hauptsäch
lich in die frühe Völkerwanderungszeit, zu datieren sein 
(R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1978; 1980; 1993; 
R. Madyda-Legutko 1996, S. 97). Die auf abgeflachten 
Gebirgsrücken in einer Höhe von 430-602 m ü.d.M. ge
legenen Siedlungen vertreten den Typ einer kleinen 
Einzelhofsiedlung, bestehend aus einem Komplex von 
Objekten, die ein Ganzes von Wohn- und Wirtschafts
charakter bilden (Abb. 13:9, 10). Die Drehscheiben
keramik aus diesen Siedlungen ist fertigungstechnisch 
weitgehend differenziert. Hierzu gehören vorwiegend 
schlecht gebrannte Gefäße mit rauher Oberfläche von 
brauner Farbe, mit den Spuren langsam rotierender 
Töpferscheibe, vertreten vornehmlich durch Töpfe mit 
stark differenzierten Rand- und Bauchteilen, die häufigst 
mit einzelner oder mehrfacher Wellenritzlinie verziert 
sind.

Eine deutliche Abnahme der Besiedlungsintensität in 
Kleinpolen ist für die frühe Völkerwanderungszeit, d.h. 
in der ersten Hälfte des 5. Jh. zu beobachten. Dieses 
trifft nicht nur für die behandelten Gebiete, sondern für 
das ganze Besiedlungsgebiet der Przeworsk- und der 
Wielbark-Kultur einschließlich der Masłomęcz-Grup- 
pe zu (K. Godłowski 1985, S. 123, 124; 1989, S. 38). 
Im westlichen Kleinpolen haben wir es nur mit verstreu
ten Besiedlungsenklaven der Przeworsk-Kultur, im 
Lublin-Gebiet dagegen mit denen der Masłomęcz-Grup- 
pe zu tun (Abb. 7).

Die Besiedlung der ersten Hälfte des 5. Jh. zog sich 
im Prinzip aus dem bis dahin am dichtesten besiedelten 
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oberen Weichselgebiet in der Umgebung von Krakau 
zurück. Von dem Überdauern einer verstreuten Besied
lung der Przeworsk-Kultur in Kleinpolen bis zu der er
sten Hälfte des 5. Jh. zeugen etwa die Siedlung von 
Jakuszowice an der Nida oder die im Karpatenvorfeld 
gelegene Siedlung von Świlcza (Abb. 10), von welcher 
ein dendrochronologisches Datum 433+10 Jahre für das 
Bauholz einer der Hütten gewonnen wurde (Abb. 13:11) 
(K. Godlowski 1995b, S. 162). In der ersten Hälfte des 
5. Jh. bestanden an der oberen Weichsel, in der Krakauer 
Region, eine Siedlung von Kurdwanów, Fst. 9, und eine 
weiter westlich gelegene Siedlung von Aleksandrowice. 
Für diese Zeit ist auch die Besiedlung in der Kraków- 
Częstochowa-Jura belegt, worauf die Spuren des Ein
dringens in die Höhlen sowie die auf dem sog. Birów- 
Berg in Podzamcze hindeuten, von woher Metallfunde 
stammen, die sogar nach der Mitte des 5. Jh. anzusetzen 
sind (M. Mączyńska 1999, S. 27, 28). In der frühen 
Völkerwanderungszeit bestanden einige der Gräberfel
der vom Dobrodzień-Typ wie auch das Gräberfeld von 
Mokra an der Liswarta fort. Aus dem kleinpolnischen 
Gebiet stammen ferner die Fundstücke, die von den 
Beziehung dieses Gebietes zu dem hunnischen Milieu 
ein eindeutiges Zeugnis ablegen, worauf u.a. eine Be
stattung vom Typ eines Fürstengrabes in Jakuszowic wie 
auch ein Grab aus dem unweit gelegenen Przemęczany 
hindeuten. In der frühen Völkerwanderungszeit ist die 
Besiedlung auch am oberen Bug, im Verbreitungs
bereich der Masłomęcz-Gruppe deutlich belegt. In die
ser Zeit wurde weiterhin das Gräberfeld von Masłomęcz, 
Fst. 3 benutzt, es bestand auch die Siedlung von Gródek 
Nadbużny fort. Für die Besiedlung erschlossen wurde 
auch das Gebiet von Roztocze, was durch das neu ent
deckte Gräberfeld von Ulöw bezeugt wird. Unter den in 
die erste Hälfte des 5. Jh. datierbaren (Siedlungs-, Grab- 
und Streu-) Funden aus diesen Siedlungen, sowohl aus 
dem Besiedlungsgebiet der Przeworsk-Kultur und der 
Masłomęcz-Gruppe, kamen vor allem metallene Tracht
teile zum Vorschein, die durch Schnallen und Riemen
zungen mit der Stempelverzierung vom Typ Unter
siebenbrunn vertreten sind. Das Bild der Besiedlung in 
diesem Gebiet wird auch durch die Münzfunde ergänzt.

In der ersten Hälfte des 5. Jh. überdauern auch die 
Besiedlungsenklaven in der Karpatenzone. Ein Zeugnis 
davon legen das neu entdeckte Brandgräberfeld in den 
Inseln-Beskiden (Rajbrot, Fst. 3) und die Siedlungen der 
sog. nordkarpatischen Gruppe in den Sącz-Beskiden ab. 
Einen Nachweis für die Erschließung der Gebirgs
regionen in dieser Zeit bringen auch die Einzelfunde von 
Münzen. Die Besiedlung der Hochlagen der Beskiden
zone in der frühen Völkerwanderungszeit dürfte wohl 
hauptsächlich durch die Möglichkeit einer wirtschaftli
chen Nutzung der Naturumwelt begünstigt. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass als einer der Gründe für die Nie
derlassung in den schwer zugänglichen Gebirgsregionen 
die durch die Hunnen-Invasion hervorgerufenen Unru
hen im Karpatenbecken zu nennen sind.

Das oben gezeichnete Bild der Besiedlung in Klein

polen in der ersten Hälfte des 5. Jh., mit der die kultu
rellen Traditionen der römischen Kaiserzeit ihre Fort
setzung fanden, erfuhr mit dem Aufkommen der schon 
mit dem darauf folgenden Kulturzyklus verbundenen 
Fundstellen eine grundlegende Umwandlung. Bevor wir 
uns der Charakteristik der frühslawischen Besiedlungs
phase im oberen Weichselgebiet zuwenden, sei zunächst 
vorweggenommen, dass es beim derzeitigen Forschungs
stand nicht möglich ist, eine genaue Datierung diese 
Phase vorzunehmen. Dieses resultiert, wie allgemein 
bekannt, aus dem fast völligen Ausbleiben der allein 
datierender Fundstücke unter dem Fundstoff dieser Pha
se und aus dem Umstand, dass die dendrochronologische 
Zeitbestimmung in dem Slawengebiet bislang nur bei 
einem frühslawischen Grubenhaus Anwendung fand 
(Kraków Nowa Huta Wyciąże, Fst. 5) und dabei ein an 
das Endstadium dieser Phase weisender Zeitansatz ge
wonnen wurde. Angesichts dieser Sachlage unterbrei
teten K. Godlowski (1979, S. 34-36) und M. Parczewski 
(1988a, S. 106-108; 1988b, S. 105-106; 1993, S. 88-94) 
den Vorschlag, das Aufkommen der frühslawischen 
Kultur in Kleinpolen (und im weiteren Sinne im gesam
ten östlichen Teil heutigen Polens) am frühesten an den 
Anfang der zweiten Hälfte des 5. Jh. n. Chr., d.h. nach 
dem Zeitpunkt des Ausklingens der sich noch von der 
Tradition der römischen Kaiserzeit herleitenden Kultu
ren, zu datieren. Es sei an dieser Stelle betont, dass in 
dem Arbeitsgebiet bislang keine frühslawischen Objekte 
entdeckt worden sind, die ausschließlich in die zweite 
Hälfte des 5. Jh. zu setzen wären. Demzufolge wird der 
Anfang der frühslawischen Phase im östlichen Polen ver
einbarungsgemäß um das Jahr 500 datiert, was mit den 
Überlieferungen des Iordanes übereinstimmt (G. Labuda 
1999, S. 34-35).

Im Gebiet Kleinpolens sind bisher 28 Fundstellen 
entdeckt, die mit der frühslawischen Phase Zusammen
hängen, davon 4 Lesefunde oder in sekundärer Lage 
gefundene Fundstücke (Abb. 8). Auf Grund einer Ana
lyse der von den frühslawischen Siedlern bevorzugten 
Landschaftsformen - es handelt sich dabei um geo
morphologische, hydrologische und Bodenverhältnisse 
sowie um die Pflanzenwelt - stellte M. Parczewski eine 
Hypothese auf, wonach die von den Slawen in der uns 
interessierenden Zeitphase besiedelten Gebiete auf eine 
ziemlich einheitliche Weise genutzt worden seien 
(Parczewski 1988a, S. 63-68). Es wird betont, dass im 
gesamten Gebiet der damaligen slawischen Ökumene 
eine Tendenz zur Besetzung der über den Überschwem
mungsterrassen an Wasserläufen gelegenen Zonen vor
herrschend war; kennzeichnend für diese Zeit war das 
Fehlen slawischer Siedlungen in den über 300-350 m 
ü.d.M. erhobenen Gebieten (mit Ausnahme eines klei
nen Teils Siebenbürgens), das Vorhandensein in man
chen Gebieten kettenartiger Systeme mit ein paar bis 
über zehn, in einem Abstand von mehreren Hundert 
Metern bis einigen Kilometern voneinander entlang 
der Wasserläufe liegenden Siedlungen (z.B. in der Um
gebung von Krakau; Abb. 5). Diese Regelmäßigkeiten 
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finden ihre volle Widerspiegelung in dem bisher erkun
deten frühslawischen Besiedlungsnetz in Kleinpolen, wo 
neben Siedlungen, die am linken Weichselufer entlang 
in der Krakauer Umgebung und Sandomierz lokalisiert 
sind, auch Siedlungen an den links- oder rechtsseitigen 
Weichsel-Zuflüßen, z.B. am mittleren San, Bug oder an 
der Nidzica anzutreffen sind. Es gilt zu betonen, dass 
die Siedlungen größtenteils in den Gebieten mit sehr 
fruchtbaren Böden auf Lößunterlage oder Auböden an
gelegt wurden. Zu beachten ist auch die Tatsache, dass 
im Gegensatz zu der Besiedlung der Przeworsk-Kultur 
in der römischen Kaiserzeit, sehr fruchtbare Lößgebiete, 
die von den wichtigsten Wasserläufen weiter entfernt 
und in höheren Überschwemmungsterrassen oder in der 
peripheren Zone von Geländerhebungen gelegen sind, 
in der frühslawischen Phase unbesiedelt blieben. Eine 
Analyse der Verteilung der bislang in stärkerem Maße 
erkundeten frühslawischen Fundstellen im Gebiet 
Kleinpolens (Bachórz, Fst. 16; Kraków Nowa Huta 
Mogiła, Fst. 1; Abb. 11, 12) erlaubt die Feststellung, 
dass die Siedlungen aus dieser Zeit nur von bescheide
ner Größe waren; sie bestanden vorwiegend aus ein paar 
bis über zehn Gehöfte. Für die frühslawischen Siedlun
gen weisen keine absichtliche Gliederung der Bebau
ung in den Wohn- und Wirtschaftsbereich, also anders 
als dies bei den zahlreichen Siedlungen der Przeworsk- 
Kultur in der römischen Kaiserzeit der Fall ist. Mehr 
Anhaltspunkte für die Gemeinsamkeiten und Unter
schiede in der Besiedlung der römischen Kaiserzeit und 
der frühen Völkerwanderungszeit ergeben sich aus ei
nem Vergleich mit dem ziemlich gut erforschten Regi
on der Krakauer Pforte, von Tyniec im Westen bis nach 
Wawrzeńczyce im Osten (Abb. 3,5). Die vorhin erwähn
te kettanartige frühslawische Besiedlungsstruktur in die
ser Mikroregion (11 Siedlungen zwischen Kraków 
Nowa Huta Mogiła, Fst. 1 und Złotniki) auf der links
seitigen Weichsel-Lößterrasse findet keine genaue Ent
sprechung in der jüngeren und spätrömischen Kaiser
zeit. In dieser Zeit bestanden, wie zuvor erwähnt, in der 
Nähe des Randes der Überschwemmungsterrasse in der 
Umgebung von Nowa Huta und Igołomia selbstver
ständlich auch einige große Siedlungen der Przeworsk- 
Kultur (Abb. 3), doch gab es gleichzeitig auch zahlrei
che in größerer Entfernung von der Weichsel (auf ihren 
beiden Ufern) gelegenen Siedlungen wie auch Einzel
siedlungen an der Bett-Terrasse dieses Flusses. Es gilt 
abermals zu betonen, dass die Besiedlung der Przeworsk- 
Kultur im behandelten Gebiet (linksseitige Weichsel
terrasse zwischen Mogiła und Wawrzeńczyce) während 
des letzten Viertels des 4. Jh. n. Chr. ausklingt; indessen 
verschwinden die Spuren der menschlichen Tätigkeit im 
Bereich der Bett-Terrasse der Weichsel in der Umge
bung von Krakau um die Mitte des 4. Jh. (siehe unten). 
Damit heißt es allerdings nicht, wie vorhin angedeutet, 
dass die Besiedlung der Przeworsk-Kultur in der Um
gebung von Krakau völlig ausgeklungen war; wir ha
ben es dabei nur mit deren Verlagerung aus der unmit
telbaren Weichsel-Nähe auf die höher gelegenen Ter

rassen und in die Nähe der kleineren Nebenarme der 
Weichsel (Abb. 4). Diese erlaubt die Feststellung, dass 
in der Region von Mogiła und Igołomia sogar im Falle 
von Siedlungen mit Objekten der spätrömischen Kai
serzeit und der frühslawischen Periode zwischen dieser 
beiden Zeitphasen eine Besiedlungslücke von minde
stens 50 Jahren (sogar vielleicht von einem Jahrhundert) 
nachzuweisen ist. Es ist zu beachten, dass einige früh
slawische Fundstellen, z.B. Kraków Nowa Huta Wy- 
ciąże, Fst. 5 und Kraków Nowa Huta Mogiła, Fst. 62, 
am Ort der früheren Siedlungen der Przeworsk-Kultur 
angelegt wurden (Abb. 4). Es ist auch bezeichnend, dass 
an zwei Siedlungen dieser Kultur in der Umgebung von 
Kraków (Aleksandrowice, Fst. 2 und Kraków Kurd- 
wanów, Fst. 9), an denen das Fundmaterial der ersten 
Hälfte des 5. Jh. (wohl noch mit der kaiserzeitlichen Be
siedlung zusammenhängend) zum Vorschein kam, auf kei
ne frühslawischen Funde gestoßen wurde. Ähnliche Be
obachtungen gelten auch für die frühvölkerwanderungs
zeitliche Siedlung von Świlcza (Abb. 10). Erwähnt sei an 
dieser Stelle auch die gleiche Erscheinung einer Dis
kontinuität an jenen spärlichen sepulchralen Fundstel
len der Przeworsk-Kultur, an denen neben älteren Grä
bern auch die Bestattungen der ersten Hälfte des 5. Jh. 
belegt worden sind. Die Erforschung dieser Fundstellen 
(Dobrodzień und Mokra) hat keine Grabreste aus der 
frühslawischen Phase oder den jüngeren Phasen des 
Frühmittelalters erbracht.

Bei einem Vergleich im breiteren Zusammenhang der 
Hauptmerkmale der kaiserzeitlichen Besiedlung mit 
denen des Frühmittelalters, dürfen wir uns nicht allein 
auf die frühslawische Phase beschränken. Dadurch wäre 
unser Blickfeld weitgehend eingeengt, und dieses vor 
allem wegen der spärlichen Anzahl der erschlossenen 
Fundstellen der letzt genannten Phase (diese Zahl spie
gelt wohl die tatsächliche Besiedlung Kleinpolens in der 
frühslawischen Phase wider). Wir haben uns daher in 
Bezug auf das Frühmittelalter entschlossen, alle bislang 
grabungsmäßig und durch Geländeprospektion erschlos
senen Fundstellen des 6. bis Mitte des 12. Jh. zu kartie
ren. Diese scheinbar zwecklose Maßnahme besitzt al
lerdings einen wichtigen Erkenntniswert. Auch wenn 
dabei die ganze Dynamik des Besiedlungsprozesses im 
Frühmittelalter verloren geht, so vermittelt uns diese 
Maßnahme dennoch ganz deutlich die Ökumene in ih
rem größten Umfang. Wenn es geglückt wäre, trotz ei
ner solch radikalen Abflachung der Zeitperspektive ir
gendwelche Unterschiede in der Besiedlungsgeographie 
zwischen der römischen Kaiserzeit und dem Früh
mittelalter aufzuzeigen, dann wäre diese Maßnahme 
zweckmäßig. In Bezug auf die Umgebung von Krakau, 
hat sich dieses Vergleich des Besiedlungsnetzes als we
nig brauchbar, da die frühmittelalterliche Besiedlung 
dort im Laufe der Zeit immer dichter wurde und zu ei
ner weitgehenden Angleichung in der Verteilung der 
Siedlungen der beiden analysierten Zeitperioden geführt 
hatte (Abb. 3, 6). Diese Angleichung ist aber unseres 
Erachtens nur scheinbar, sie ergibt sich nämlich aus ei- 
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ner in der römischen Kaiserzeit und dem Frühmittelalter 
ausgeprägten Tendenz, etwa die gleichen Geländeformen, 
besonders für die Anlage von Siedlungen geeigneten zu 
besiedeln. Ein Vergleich mit den Besiedlungsnetzen der 
früheren, vor der römischen Kaiserzeit zurückliegenden 
Zeitperioden würde in vielen Fällen ähnliche, doch of
fensichtlich scheinbare Gemeinsamkeiten erbringen. Es 
gilt dabei Folgendes zu beachten: Aus den dendro- 
chronologischen Analysen (siehe unten) geht hervor, 
dass die wirtschaftliche Nutzung der Bett-Terrasse der 
Weichsel setzte in der Umgebung von Krakau gleicher
maßen, wie dies in den ersten drei Jahrhunderten der 
Fall war, erst ab Ende des 9. Jh. ein. Die nur im 6. und in 
der ersten Hälfte des 7. Jh. fehlenden Spuren einer 
Wirtschaftstätigkeit im Bereich der Überschwemmungs
terrasse der Weichsel dürfte wohl auf die in dieser Zeit 
verstärkt auftretenden gewaltigen Überflutungen, die zur 
Zerstörung der Waldbestände in diesem Gebiet geführt 
hatten, zurückzuführen sein. Nach der Mitte des 7. Jh. 
wurden die hydrologischen Verhältnisse immer besser, 
es erfolgte eine schnelle Regeneration der Eichenwald
bestände in dieser Region; dennoch wurde die Bett-Ter
rasse der Weichsel noch über einen Zeitraum von mehr 
als 200 Jahren wirtschaftlich nicht genutzt (obwohl in 
dieser Zeit in der nächsten Nachbarschaft, in der 
Überschwemmungsterrasse zahlreiche und große Sied
lungen bestanden und in Krakau selbst in dieser Zeit ein 
großes Besiedlungszentrum entwickelt war, dessen Burg 
sich wohl schon im 9. Jh. herausgebildet haben wird 
(J. Poleski 2001).

Eine Kartierung der kaiserzeitlichen und frühmittelalter
lichen Fundstellen in einem größeren Raum, der die 
Krakauer Jura, die Region um Krakau und das Weichsel
gebiet zwischen Krakau und der Mündung des Dunajec 
bis hin zu dem Karpatenrücken umfasst, ließ die weite
ren Schlussfolgerungen zu (Abb. 1, 2). In den beiden 
uns interessierenden Zeitperioden nahm die Besiedlung 
einen am Breitenkreis entlang verlaufenden Gelände
streifen am Fuß und an der Nordkante der Vorgebirgs
gebiete (zwischen Tyniec und Tarnów) wie auch gang
artige Geländeteile am unteren und mittleren Lauf der 
Raba, des Dunajec und der Biała ein (bei gleichzeiti
gem Ausbleiben jeglicher Besiedlungssspuren im unte
ren Uszwicagebiet). Es wurde festgestellt, dass die spät
römische Besiedlung viel tiefer in das Tal der Biała 
Dunajcowa als die frühmittelalterlichen Siedlungen vor
gestoßen war. Die größten Unterschiede konnten jedoch 
im Gebiet der Sącz-Beskiden am Poprad beobachtet wer
den. Mit der spätrömischen und frühvölkerwanderungs
zeitlichen Besiedlung wurden dort, wie bereits erwähnt, 
auch die hoch gelegenen abgeflachten Gebirgsrücken 
bis zu einer Höhe von über 600 m ü.d.M. erfasst. Die 
frühmittelalterlichen Siedlungen dagegen lagen in der 
Regel in den Gebieten bis zu einer Höhe von 300 m 
ü.d.M, nur einige wenige Fundstellen traten in einer 
Höhe bis zu 350 m ü.d.M. auf (wenn man von den ver
einzelten Burgen auf Erhebungen in einer Höhe von über 
400 m ü.d.M. absieht; Abb. 9; siehe auch J. Poleski 

2002). Die eigenartige Abneigung gegen die Anlage von 
Siedlungen in dem Gelände in einer Höhe von über 300- 
350 m ü.d.M. zeigt sich sehr deutlich im gesamten früh
mittelalterlichen Kleinpolen (M. Parczewski 1991, 
S. 21). In Bezug auf die Gebirgsregionen kann die Fest
stellung riskiert werden, dass die frühmittelalterlichen 
Bewohner dieser Landstriche die für diese Gebiete cha
rakteristische, von den Klimatologen als „klimatische 
Inversion“ bezeichnete Erscheinung nicht kannten und 
in der landwirtschaftlichen Praxis nicht zu nutzen 
wussten. Die Populationen, die in den Beskiden in man
chen dem Frühmittelalter vorhergehenden Zeitabschnit
ten (u.a. in der römischen Kaiserzeit und der frühen 
Völkerwanderungszeit) angesiedelt waren, nutzten bei 
der Niederlassung in den Lagen bis zu einer Höhen von 
600 m ü.d.M. die Erscheinung der klimatischen Inversi
on in der Praxis. Die ersten Versuche der mittelalterli
chen Ansiedler, sich in Geländelagen mit einer Höhe 
von über 350 m ü.d.M. anzusiedeln, setzten erst am 
Übergang des 12./13. Jh. ein.

Interessante Ergebnisse hat ein Vergleich des Bauwe
sens in den beiden uns interessierenden Perioden er
bracht. Unsere diesbezüglichen Ausführungen sind auf 
die umfangreichen und kompetenten Bearbeitungen die
ser Thematik aus der Feder von M. Parczewski (1988a, 
S. 55-63) und Z. Kobyliński (1988, S. 22-54, 91-120, 
175-181; 1998) gestützt. Die beiden Autoren stellen 
zutreffend fest, dass zwischen den Bautypen der beiden 
Zeitperioden deutliche Unterschiede nachzuweisen sind. 
Für die römische Kaiserzeit wurden in den Boden 
eingetiefte, flachbodige, annähernd rechteckige Bauten 
mit einer Fläche von einigen bis zu über 30 m2 belegt 
(Abb. 13:1-8). Bei der überwiegenden Mehrheit dieser 
Objekte konnten jedoch keine deutlichen Spuren von 
Herdstellen oder Öfen nachgewiesen werden. Die in 
diesen Anlagen aufgedeckten Pfostenreihe entlang der 
Wände finden keine Entsprechungen in den Hütten der 
frühslawischen Phase. An den kleinpolnischen Fundstel
len der römischen Kaiserzeit und der frühen Völker
wanderungszeit kamen bislang keine unbestritten als 
Blockbauten anzusehenden Objekte zum Vorschein (die
ses trifft im allgemeinen auch für die anderen Regionen 
zu). Eine ganz andere Stellung nehmen in der römischen 
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit die 
annähernd rechteckigen Bauten ein, die innerhalb von 
Einzelhofsiedlungen der nordkarpatischen Gruppe im 
Popradtal entdeckt worden sind (Abb. 13:9, 10). Ihre 
Fläche überschreitet vorwiegend 100 m2, in Einzelfäl
len ist sie sogar größer als 150 m2. In diesen Objekten 
wie auch in deren unmittelbarer Nachbarschaft gibt es 
gewöhnlich keine Pfostenreste, so dass die Bautechnik 
der Wände unbekannt bleibt (R. Madyda-Legutko 1996, 
S. 71). In den Vorgebirgsregionen sind für die spät
römische Kaiserzeit auch kleinere Pfostenbauten belegt 
(Gdów, Fst. II; K. Reguła 1967), die von Steinpflastern 
mit einer Flache von über zehn Quadratmetern begleitet 
wurden und deren Funktion schwer zu bestimmen ist 
(Abb. 13:8). In der Siedlungen der frühslawischen Pha- 
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se in Kleinpolen werden fast ausschließlich die Reste 
von viereckigen, flachbodigen Bauten von annähernd 
quadratischem Grundriss, mit Heizvorrichtung (Stein
ofen, tönerner Kuppelofen, in den Löß des Hütten- 
Eckteils eingegrabener Ofen, Herdstelle aus Steinen oder 
Lehm) in einem der Eckteile oder an einer der Wände 
(Abb. 14). Die scheinbare Einheitlichkeit der Bautech
nik dieser Behausungen ist vorwiegend das Ergebnis des 
schlechten Erhaltungszustands der Holzelemente. Bei 
Objekten, deren Holzbestandteile besser erhalten sind 
lässt sich eine Vielzahl von Wandkonstruktionen nach
weisen (Blockbau, mit Pfosten eckweise verstärkte 
Balkenverschalung, Geflechtkonstruktion, Blockbau mit 
Feder-Nut-Verband).Ähnliche Beobachtungen treffen 
auch für die anderen Teile des Slawengebietes zu 
(P. Salkovsky 2001, Abb. 1). Die Fläche der Häuser be
trug 10-25 m2, am häufigsten 12-18 m2. Relativ nur sel
ten entdeckt werden viereckige Objekte mit abgerunde
ten Ecken, mit Herdstellen in einem der Eckteile oder 
an einer Wand (Abb. 14:23, 25, 27). Die Verwendung 
abgerundeter Eckteile war am häufigsten durch den 
wenig kompakten, sandigen Untergrund, in dem die 
Gruben ausgehoben wurden (z.B. an der Siedlung von 
Kraków Nowa Huta Mogiła, Fst. 1) erzwungen. Zu den 
oben dargestellten ftühslawischen eingetieften Wohn
objekten von viereckigem Grundriss liegen uns im 
Weichsel- und Odergebiet der früheren Zeit keine Ent
sprechungen vor. Die nächsten Vorbilder aus der frühe
ren Zeit als die frühslawische Phase in Kleinpolen wer
den an der Fundstellen der Kiever Kultur, in den Sied
lungen der nördlichen Peripherie der Ćemjachov-Kultur 
wie in dem frühesten Horizont der Siedlungsfundstellen 
der Penkovka- und Koloćin-Kultur sowie im östlichen 
Verbreitungsbereich der Prager Kultur östlich vom Bug 
entdeckt (M. Parczewski 1998a, S. 57-58).

Die Studien zur kaiserzeitlichen und frühmittel
alterlichen Besiedlung Kleinpolens, die ausschließlich 
anhand von archäologischen Quellen betrieben werden, 
können in einigen Aspekten vorzüglich durch die Er
gebnisse dendrochronologischer Bestimmungen ergänzt 
werden. Solche Analysen bleiben nämlich nicht allein 
auf die zeitliche Bestimmung der bei den Ausgrabun
gen zutage geförderten Holzreste beschränkt, sondern 
erlauben es überdies auch, die Umwandlung der Wald
bestände im Bereich der Flussbett-Terrassen zu verfol
gen und den Intensitätsumfang deren wirtschaftlichen 
Nutzung durch den Menschen in den einzelnen Zeit
perioden zu bestimmen. Der Mensch drang seit Jahr
tausenden in die Täler von Flüssen ein, welche die na
türlichen Verkehrswege bildeten, und ließ sich zu be
stimmten Zeiten in deren Bereich nieder; die Spuren 
seiner Anwesenheit sind heutzutage mehr oder weniger 
deutlich fassbar. In den Talern der mitteleuropäischen 
Flüsse traten im Holozän Pflanzengemeinschaften auf, 
von denen bis heute in den alluvialen Bereichen die 
Reste der meist beständigen Baumarten erhalten geblie
ben sind. Vorherrschend ist darunter Eiche, auch Ulme 
und Esche, seltener vorhanden ist Kiefer und Fichte.

Andere Bestandteile der damaligen Wälder wie Pappel 
oder Weide sind nur sporadisch anzutreffen (B. Becker 
1982). Die erwähnten Baumstämme stammen aus dem 
Bereich der Flussauen, in denen die meist intensiven 
Umwandlungen infolge der Flussbett-Migration und der 
Verarbeitung der älteren Ablagerungen vor sich gehen.

Die Dendrodaten von Eichen aus den alluvialen Abla
gerungen wurden seit Jahren bei der Erstellung von Dia
grammen benutzt, in denen die sog. feuchten Phasen ver
anschaulicht werden. Solche quantitativen Zusammen
stellungen von Gegebenheiten wie der Wuchsanfang und 
das Fällen von Eichen wurden für Süddeutschland von 
B. Becker (1982) sowie von A. Delorme und H.-H. 
Leuschner (1982) erstellt. Die dabei erzielte hohe Über
einstimmung der Ergebnisse hat bewirkt, dass diesem 
Aspekt der Forschungen in Flusstälem eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Anfang der 1990er 
Jahre wurde ein solches die letzten 2500 Jahre umfas
sendes Diagramm auch für das Weichselgebiet erarbei
tet (M. Krqpiec 1992). Ein Vergleich der für Südwest
deutschland und Südpolen erzielten Ergebnisse führte 
zu der Feststellung eine Synchronie der einzelnen Zeit
phasen (T. Kalicki, M. Krqpiec 1996). Bemerkbar wa
ren jedoch auch gewisse Unterschiede in der Frequenz 
der Stämme in den einzelnen Phasen, die mit der unter
schiedlich intensiven wirtschaftlichen Nutzung in den 
miteinander verglichenen Gebieten erklärt wurden. Im 
Laufe der weiteren Forschungen und nach der Bestim
mung einer größeren Anzahl von Proben war es mög
lich, die früheren Hypothesen zu überprüfen und die 
Dendrogramme für die am besten erforschten Weichsel
abschnitte zu erstellen. Zu solchen allseitig erforschten 
Abschnitten der Weichsel, aus denen die reichhaltigen 
subfossilen Eichenstämme vorliegen, gehört das Gebiet 
der zwischen der Krakauer Pforte und der Dunajec- 
Mündung. In einigen großen Kiesgruben, die im Bereich 
der Flußauen tätig sind (Abb. 6), wurden systematisch 
Proben von den insgesamt 500 in den letzten 15 Jahren 
geborgenen Baumstämme oder deren Fragmente ent
nommen. In der überwiegenden Mehrheit vertreten sie 
die Periode der letzten 2500 Jahre (M. Krqpiec 1992; 
1996; 2001). Es ist dabei zu beachten, dass im Laufe 
der sich über einen Zeitraum von über zehn Jahren er
streckenden Tätigkeit der Kiesgrube ein beträchtliches 
Areal abgebaut wurde, womit der Einfluss einer zufälli
gen Konzentration zeitgleicher Proben auf beengtem 
Raum ausgeschlossen wurde.

Die absolute Datierung der Jahrringe erlaubte die 
Bestimmung des Zeitpunktes des Fällens der einzelnen 
Eichen sowie deren Pflanzung mit einer Genauigkeit von 
ein paar Jahren. Eine Zusammenstellung von Wuchsan
fang und Zeitpunkt des Fällens von Eichen in Perioden 
von 25 Jahren lieferte die Grundlage für die Identifizie
rung der früher erwähnten Phasen der verstärkten Fluß
tätigkeit, allerdings ohne Verweis auf die klimatische 
oder anthropogene Ursache (Abb. 16). Für den Zeitraum 
von der Zeitenwende bis ca. 700 AD sind folgende Pha
sen auszusondem:
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• Phase der Jahre 1-325, kennzeichnend durch gleich
zeitiges Fällen und Verpflanzung von Bäumen,

• Phase der Jahre 325-375 ohne Fällungen und Ver
pflanzungen, synchron für ganz Mitteleuropa,

• Phase der Jahre 375-425, kennzeichnend durch in
tensive Verpflanzung der Eiche in den Flußauen,

• Phase der Baumfällungen in den Jahren 425-575 mit 
einem Maximum an der Wende des 5.16. Jh.

Die Deutung der einzelnen ausgesonderten Phasen ist 
wie folgt:
• „römische Phase" ist das Resultat einer Interaktion 

der Klimaverhältnisse und der menschlichen Tätig
keit. Es war dies eine feuchte Periode, und die Ent
waldung im Einzugsgebiet des Flusses wirkte sich 
auf die Erosionsprozesse aus. Die menschliche Tä
tigkeit drückt sich u.a. in dem Ausbleiben eines Ma
ximums in dieser Phase aus. Sie ist in ihrer gesamten 
Zeitdauer gleich intensiv.

• Seit vielen Jahren die für den Zeitraum von 325 bis 
375 ausgesonderte Phase bietet Deutungsschwierig
keiten. Es scheint, als hätten wir in dieser Zeit mit 
einer vollständigen Entwaldung im Talbereich zu tun. 
Eine andere Deutung dürfte eine außergewöhnliche 
Stabilisierung des Flusses sein. Zieht man den syn
chronen Charakter von Umwandlungen im Talbereich 
der südpolnischen und deutschen Flüsse sowie das 
Fehlen jeglicher Aussaat im Auenbereich in Betracht, 
so dürfte die betreffende Phase als eine überaus feuch
te Periode mit intensiven Überschwemmungen in die
sen Geländepartien zu deuten sein. Eine Bestätigung 
für diese Annahme liefern die bei der Untersuchung 
der subfossilen Eichenstämme aus den Moorgebieten 
Deutschlands gewonnenen Belege. Um das Jahr 350 
kam es in den Moorgebieten infolge des Anstiegs des 
Untergrundwasserpegels zu einem abrupten Abster
ben der dort wachsenden Eichen (Leuschner et al. 
1986). Dieser Umstand ist eine der vier Begebenhei
ten, die sich in den Moorgebieten des Holozäns am 
stärksten ausgeprägt hatten.

• Nach 375 setzt eine Abtrocknung des Klimas ein, die 
den Einzug der Bäume in den Flussauenbereich er
möglicht hatte.

• Eine weitere feuchte Periode setzt um die Mitte des 
5. Jh. ein. Es ist eine Periode, die in den Flußtälem in 
einem Raum zwischen der Ostgrenze Polens bis zu 
der Westgrenze Deutschlands den am besten nach
weisbaren Niederschlag gefunden hat (vgl. Spurk, 
Leuschner 1999). Die Baumstämme aus dieser Peri
ode sind in der die letzten 2500 Jahre umfassenden 
Sammlung am reichhaltigsten vertreten und bezeu
gen das Ausmaß der extremalen Erscheinungen, u.a. 
auch der Überschwemmungen.

Im Weichseltal in der Umgebung von Krakau sind die 
dendrochronologisch untersuchten Fundstellen derma
ßen zahlreich vertreten, dass sie genauere Beobachtun
gen erlauben. Ein Vergleich der Fundstellen aus dem 
Gebiet westlich und östlich von Krakau lässt die An
nahme zu, dass die überwiegende Mehrheit der von der 

Menschenhand bearbeiteten und in die römische Kaiser
zeit datierten Baumstämme, -wurzeln u.dgl. aus dem 
Gebiet östlich von Krakau stammt. Westlich der Krakauer 
Pforte treten sie nur sporadisch auf und werden erst in 
das Frühmittelalter (9. und 10. Jh.) datiert. Ähnliches gilt 
auch für die vorhin behandelte Region zwischen Krakau 
und Nowe Brzesko, wo trotz eingehender Besichtigung 
der am häufigsten belegten Baumstämme des 5.-7. Jh. an 
keinem von ihnen jegliche Spuren des Fällens nachge
wiesen worden sind. Diese treten zahlreich erst gegen 
Ende des 9. Jh. und werden fortan häufig belegt.

Die bisherigen Ausführungen lassen folgende Schluss
folgerungen bezüglich der kaiserzeitlichen und früh
mittelalterlichen Besiedlung Kleinpolens zu:

1. In manchen Mikroregionen Kleinpolens sind deut
liche Unterschiede in der Besiedlungsgeographie nach
zuweisen - in der spätrömischen Kaiserzeit und in der 
frühen Völkerwanderungszeit wurden Die Siedlungen 
in den Gebirgsregionen, außerhalb der Flußtäler, in viel 
höheren Lagen angelegt, als dies im frühen Mittelalter 
der Fall war.

2. Für die römische Kaiserzeit lässt sich an vielen Sied
lungen ein deutliche Gliederung in den Wohn- und den 
Wirtschafts- und Produktionsbereich nachweisen, was 
für die frühslawischen Siedlungen wie auch für solche 
in den nachfolgenden Phasen des Frühmittelalters nicht 
belegt worden ist.

3. Die Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen bestä
tigen die früher aufgestellte Hypothese, wonach die ty
pischen frühslawischen Grubenhäuser von viereckigem 
Grundriss keine Vorbilder unter Bauten der römischen 
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im 
polnischen Gebiet aufweisen.

4. In der Umgebung von Krakau wurde eine differen
zierte Art der Nutzung von Eichenbeständen im Bereich 
der Weichselbett-Terrasse belegt. In der römischen Kai
serzeit (bis zur ersten Hälfte des 4. Jh.) nutzte die Be
völkerung ununterbrochen und intensiv diese Bestände 
innerhalb der Überschwemmungsterrasse der Weichsel; 
im frühen Mittelalter (bis Ende des 9. Jh.) wurden diese 
Landstriche in minimalem Maße genutzt. Dieser Unter
schied ist nicht mit dem verstärkten Aushau von Wäl
dern für die Zwecke der Produktionssiedlungen am lin
ken Ufer der Überschwemmungsterrasse der Weichsel 
in der Gegend von Mogiła Wawrzeńczyce, die in der 
jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit eine intensive 
wirtschaftliche Tätigkeit entwickelt hatten, zu erklären 
sein. Diese Produktionstätigkeit setzte frühestens am Ende 
des 2. Jh. u. Z. ein, dagegen wurde die intensive Nutzung 
der Waldbestände im Bereich der Überschwemmungs
terrasse der Weichsel bereits seit der Zeitenwende fort
gesetzt (Abb. 16).

5. Für die Region von Krakau wurde festgestellt, dass 
an jenen Siedlungen der Przeworsk-Kultur, an denen das 
Fortbestehen der Besiedlung bis zur ersten Hälfte des 5. 
Jh. belegt worden ist (Aleksandrowice, Fst. 2, 3 und 
Kraków Kurdwanów, Fst. 9 - ganzheitlich erforschte 
Siedlungen) kein einziges frühmittelalterliches Objekt, 
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darunter auch keins aus der frühslawischen zum Vor
schein kam. Die Siedlungen der Przeworsk-Kultur, an 
denen auch Objekte der frühslawischen Phase entdeckt 
wurden, haben keinen Fundstoff erbracht, der an das 
Ende des 4. und in die erste Hälfte des 5. Jh. zu datieren 
wäre (Abb. 4). Auf keinem Gräberfeld der Przeworsk- 
Kultur, darunter auch nicht auf dem Gräberfeld von 
Mokra bei Częstochowa, dessen manche Bestattungen 
in die erste Hälfte des 5. Jh. datiert werden konnten, ist 
bisher auch nur einzige frühmittelalterliche Bestattung 
aufgedeckt worden.

Die Deutung der oben definierten Unterschiede, die 
für die Besiedlung im Gebiet Kleinpolens in der römi
schen Kaiserzeit und im frühen Mittelalter kennzeich
nend sind, führt im Grunde genommen zu der Beant
wortung der folgenden grundlegenden Frage: sind die 
erwähnten Unterschiede eine materielle Widerspiege
lung einer abrupten und tiefer greifenden Umwandlung 
des Kulturmodells dieser Gemeinschaften oder sind sie 
das Ergebnis eines vollständigen oder fast vollständi
gen Wechsels der diese Gebiete bewohnenden Popula
tion? Die obigen Ausführungen zusammenfassend, 
möchten wir unsere Überzeugung davon zum Ausdruck 
bringen, dass die oben definierte Differenzierung des 
Besiedlungstyps und -umfangs in der römischen Kai-
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serzeit und dem Frühmittelalter im kleinpolnischen Ge
biet am besten anhand der Hypothese von K. Godłowski 
(1979; 2000) und M. Parczewski (1988a; 1988b; 1993; 
1998b; 2000b) geklärt werden kann. Dieser Hypothese 
zufolge soll fast die ganze nichtslawische Bevölkerung, 
die in der römischen Kaiserzeit und in der frühen 
Völkerwanderungszeit das polnische Gebiet (mit Aus
nahme der von den baltischen Völkern eingenomme
nen nordwestlichen Landstriche), in der ersten Hälfte 
des 5. Jh. von dort ausgewandert sein. Erst danach be
gannen in das zum größten Teil siedlungsleere Weich
sel- und in späterer Zeit Odergebiet die ersten slawi
schen Siedler vom Osten her einzuziehen. Es sei betont, 
dass es falsch wäre anzunehmen, dass vor der Mitte des 
5. Jh. aus dem polnischen Gebiet alle seine bisherigen 
Bewohner ausgewandert waren. Vielmehr dürfte dabei 
daran zu denken sein, dass in manchen Regionen klei
nere Gruppen der autochthonen Bevölkerung überdau
ert hatten. Man kann nicht ausschließen, dass die einge
wanderten slawischen Siedler, die zunächst wohl auch 
nur in geringer Anzahl erschienen waren, auf jene Au
tochthonen gestoßen waren. Der eventuelle gegenseiti
ge Kontakt dieser Gemeinschaften wird jedoch unseres 
Erachtens kaum größeren Einfluss auf die Slawen und 
ihre Kultur genommen haben.

Lista stanowisk do ryc. 1. [Fundstellen-Verzeichnis zu der 
Abb. 1.]
Sektor A: zob. listę stanowisk do ryc. 3. [ Sektor A: s. Fundstellen-Verzeich- 
nis zu der Abb. 3.] Sektor B: 1 - Bessów, gm. Bochnia, stan. 2 (J. Kordecki, 
J. Okoński 1999, s. 184); 2 - Bessów, gm. Bochnia, stan. 3 (J. Kordecki, J. 
Okoński 1999, s. 184-189; J. Okoński 2000; J. Bodzek 2000, s. 168); 3 - 
Bochnia i okolica, gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 31, nr 1 I; B. Paszkiewicz 
1991. s. 59); 4- Bochnia i okolica, gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 30,31, nr 10 
II. II II; A. Bursche 1996, s. 185, nr 12, 13); 5 - Bochnia, gm. loco (A. 
Kunisz 1985. s. 30, nr 10 I); 6 - Bolesław, gm. loco, stan. 1 (R. Jamka 1967); 
7 - Bolesław, gm. loco, stan. I (R. Madyda-Legutko 1985)”; 8 - Brzesko, 
gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 33, nr 17); 9 - Brzesko, gm. loco (A. Kunisz

22 Cmentarzysko i osadę w Bolesławiu określa się w literaturze 
jako stanowisko 1, co jednak nie zostało jednoznacznie potwierdzone 
w trakcie badań wykopaliskowych. [Das Gräberfeld und die Siedlung 
von Bolesław werben in der Literatur als Fundstelle 1 bezeichnet, was 
allerdings im Laufe der Ausgrabungen nicht bestätigt worden ist.) 

1985, s. 33. nr 17; A. Bursche 1996. 186, nr 17); 10 - Charzewice Melsztyn. 
gm. Zakliczyn (A. Kunisz 1985, s. 35, nr 23); 11 - Gdów, gm. loco, stan. II 
(K. Reguła 1978); 12 - Gorzyce, gm. Żabno (A. Szpunar, B. Szpunar 1991); 
13 - Gręboszów, gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 67, nr 67 1, 6711); 14 - ładow
niki Mokre, gm. Wietrzychowice, stan. 1 (R. Jamka 1957, s. 237-240): 15 - 
ładowniki Mokre, gm. Wietrzychowice, stan. 2 (R. Jamka, 1957. s. 240-244); 
16-ładowniki Mokre, gm. Wietrzychowice (A. Kunisz 1985. s. 73. nr 81); 
17 - Joniny, gm. Ryglice (A. Kunisz 1985. s. 81.82. nr 96; A. Bursche 1996. 
s. 191. nr 60); 18 - Koszyce, gm. Tarnów; stan. 5 (A. Szpunar 1988); 19 - 
Krzeczów, gm. Rzezawa, stan. I (J. Duda 1984); 20 - Lętowicc, gm. Wierz
chosławice, stan. 2 (A. Szpunar 1990); 21 - Okulice, gm. Rzezawa, stan. 18 
(J. Kordecki, J. Okoński 1999, s. 189-197); 22 - Ostrów Szlachecki, gm. 
Bochnia, stan. 2 (J. Kordecki. J. Okoński 1999. s. 190); 23 - Rzepiennik Strzy- 
żowski, gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 194. nr 232; A. Bursche 1996, s. 206, nr 
173); 24 - Strzelce Małe. gm. Szczurowa, stan. 9 (J. Kordecki, J. Okoński 
1999, s. 190-197); 25 - Strzelce Małe. gm. Szczurowa, stan. 13 (J. Kordecki, 
J. Okoński 1999. s. 197- 208); 26 - Strzelce Wielkie, gm. Szczurowa, stan. 
15 (J. Kordecki. J. Okoński 1999. s. 208-211); 27 - Tarnowiec, gm. Tarnów, 
stan. 1 (J. Okoński. A. Szpunar 1999); 28 - Tarnów, gm. loco, stan. I (B. 
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Czapkiewicz 1936): 29-Tarnów i okolice, gm. loco(A. Kunisz 1985. s. 218, 
nr 277 II; B. Paszkiewicz 1991, s. 59. 60); 30-Tarnów, gm. loco (A. Kunisz 
1985. s. 218, nr 277 IV; A. Bursche 1996, s. 209, nr 201); 31 - Wojnicz, gm. 
loco, stan. 3 (A. Cetera 1998, s. 32-34, 42); 32 - Wrzępia, gm. Szczurowa, 
stan. 13 (J. Kordecki, J. Okoński 1999, s. 211); 33 - Żabno, gm. loco, stan. 1 
(S. Nosek 1936, s. 99-100). Sektor C: 1 - Chełmiec, gm. loco, stan. 2 (R. i D. 
Abłamowiczowie 1989, s. 203-205, ryc. 3:H, 4:A-C, 6:E); 2 - Gostwica, gm. 
Podegrodzie, stan. 1 (A. Kunisz 1985, s. 64, 65, nr 60; A. Bursche 1996, s. 
189, nr 40); 3 - Moszczenica Wyżna, gm. Stary Sącz, stan. A (R. Madyda- 
Legutko, K. Tunia 1978, s. 115-121); 4 - Moszczenica Wyżna, gm. Stary 
Sącz, stan. C (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1978, s. 122-127); 5 - Nowy 
Sącz. gm. loco, stan. 7 (A. Kunisz 1985, s. 151, nr 165 1); 6 - Nowy Sącz 
Biegonice, gm. loco. stan. 20 (M. Cabalska. R. Madyda-Legutko, K. Tunia 
1990); 7 - Nowy Sącz Zabelcze, gm. loco (A. Kunisz 1985, s. 151. 152, nr 
165 II; A. Bursche 1996, s. 200, nr 131); 8- Piwniczna, gm. loco, stan. A (R. 
Madyda-Legutko, K. Tunia 1980); 9 - Podegrodzie, gm. loco, stan. 7 (R. 
Madyda-Legutko 1995, s. 20, nr 553); 10 - Podegrodzie, gm. loco, stan. 9 (R. 
Madyda-Legutko 1995, s. 20, nr 554); 11 - Rytro, gm. Piwniczna, stan. A (R. 
Madyda-Legutko, K. Tunia 1993); 12 - Stary Sącz, gm. loco, stan. 1 „Lipie” 
(A. Jodłowski 1988); 13 - Zabrzeż, gm. Korzenna, stan. 2 (A. Kunisz 1985, s. 
252, nr 317). Sektor D: I - Alwernia, gm. loco (A. Kunisz 1985. s. 23, nr 2; 
K. Godłowski 1995c, s. 133; A. Bursche 1996. s. 184, nr I); 2 - Giebuhów, 
gm. Wielka Wieś, stan. I (K. Godłowski 1961, s. 145-151; H. Dobrzańska, J. 
Wielowiejski 1997); 3 - Kobylany, gm. Zabierzów, Jaskinia Przechodnia (K. 
Godłowski 1961, s. 153); 4 - Korzkiew, gm. Zielonki (A. Kunisz 1985, s. 89- 
93, nr 110; K. Godłowski 1995c, s. 132, 133); 5 - Maszyce, gm. Skala, Jaski
nia Maszycka (E. Rook 1970, s. 140, 146, tabl. 1X:4, 6-8, 10-11); 6 - Mni- 
ków, gm. Liszki, Jaskinia Doktora Majera (K. Godłowski 1961. s. 156); 7 - 
Mników, gm. Liszki, Jaskinia na Łopiankach 1 (K. Godłowski 1961, s. 156, 
ryc. 15-17); 8 - Mników, gm. Liszki, Jaskinia w Uliczkach (K. Godłowski 
1961, s. 156); 9 - Modlnica, gm. Wielka Wieś (A. Kunisz 1985, s. 122, nr 
149); 10 - Ojców, gm. Skała, Jaskinia Ciemna (M. Mączyńska 1970; A. Ku
nisz 1985, s. 154-155, nr 171 III); 11-Ojców, gm. Skała, Jaskinia Koziarnia 
(A. Kunisz 1985. s. 154, nr 171 I; K. Godłowski 1995c, s. 131); 12-Ojców, 
gm. Skala, Jaskinia Łokietka (J. Rodzińska-Nowak, M. Nowak, J. Poleski 
2001, s. 320, tabl. 10:1-7, 11:1-7); 13 - Ojców, gm. Skała, Jaskinia Zajęcza 
Średnia (A. Kunisz 1985, s. 154, nr 171 11; K. Godłowski 1995c, s. 131); 14 - 
Ojców, gm. Skała, Schronisko Potrójne (R. Mycielska. E. Rook 1966b, s. 
195,196, 198); 15-Paczółtowice. gm. Krzeszowice (A. Kunisz 1985, s. 159, 
160, nr 184; W. Kiszą 1989. s. 60-73; K. Godłowski 1995c, s. 130, 133): 16 - 
Regulice, gm. Alwernia (A. Kunisz 1985. s. 185, nr 222); 17 - Tomaszowice 
Podskalany, gm. Wielka Wieś, Jaskinia Borsucza (K. Godłowski 1961, s. 160, 
161); 18 - Tomaszowice Podskalany, gm. Wielka Wieś. Jaskinia Wilczy Skok 
(K. Godłowski 1961, s. 161); 19 - Wierzchowie, gm. Wielka Wieś, Jaskinia 
Wierzchowska Górna (M. Mączyńska, E. Rook 1972, s. 121,122, tabl. XIIL8- 
10, XIV:1-12, XV:l-4)
gm. = Gemeinde; i okolica = und Umgebung; jaskinia = Höhle; ryc. = Abb.; 
s. = Seite; stan. = Fst.; tabl. = Tafel

Lista stanowisk do ryc. 221
Sektor A: zob. listę stanowisk do ryc. 6. [Sektor A: s. Fundstellen-Verzeich
nis zu der Abb. 6.] Sektor B: 1 - Bochnia, gm. loco. stan. 2; 2 - Bochnia, 
stan. 3; 3 - Bochnia, stan. 4; 4 - Bochnia, stan. 5; 5 - Brzesko, gm. loco. stan. 
18 (J. Okoński, B. Szpunar, A. Szpunar 1999); 6 - Czyżów, gm. Żabno, stan. 
1; 7 - Demblin, gm. Wietrzychowice stan. 1; 8 - Dobczyce, gm. loco, stan. 1;

21 W zestawieniach stanowisk wczesnośredniowiecznych do ryc. 
2, 4, 5, 6 i 8 cytowano literaturę do stanowisk, które były badane po 
1990 r. lub nie zostały uwzględnione w katalogu w opracowaniu J. Po
leskiego (1992) i M. Parczewskiego (1988a). Stanowiska wczesno
średniowieczne na terenie Krakowa przyporządkowano według po
działu administracyjnego Krakowa na 4 dzielnice, sprzed marca 1991 
r. (tak, jak w katalogu pracy J. Poleskiego z 1992 r ). Podział admini
stracyjny Krakowa z 1991 r. na 18 dzielnic nie jest ostatnim, bowiem 
planuje się dodanie do ich numerów tradycyjnych nazw. [In den Zu
sammenstellungen der frühmittelalterlichen Fundstellen zu Abb. 2. 4. 
5, 6 und 8 wurde die Literatur bezüglich der Fundstellen zitiert, die 
nach 1990 eroforscht wurden oder im Katalog in der Arbeit von J. Po
leski (1992) und M. Parczewski (1988a) nicht berücksichtigt worden 
sind. Die frühmittelaterlichen Fundstellen im Bereich von Krakau 
wurden nach der administrativen Gliederung Krakaus in 4 Stadtvier
tel aus der Zeit bis März 1991 (wie im Katalog zu der Arbeit von 
J. Poleski von 1992) unterteilt. Die administrative Gliederung Kra
kaus von 1991 in 18 Stadtviertel ist nicht die letzte, es wird nämlich 
geplant, ihren Nummern die traditionellen Namen hinzuzufügen.[ 

9 - Dziekanowice gm. Dobczyce, kościół parafialny; 10 - Grobla, gm. Drwi
nia, stan. 1. gm. Drwinia; 11 - Grobla, gm. Drwinia, skarb; 12 - Jadowniki 
Mokre, gm. Wietrzychowice, stan. 1; 13 - Jadowniki Podgórne, gm. Brzesko 
stan. 1; 14-Jasień, gm. Brzesko, stan. 13 (J. Okoński, B. Szpunar, A. Szpu
nar 1999), 15 - Jawczyce, gm. Biskupice, stan. 1; 16 - Komorniki, gm. Ra
ciechowice. stan. 1; 17 - Komatka. gm. Dobczyce, stan. 1; 18 - Komatka, 
stan. 2; 19 - Kunice, gm. Gdów, stan. 1 (K. Reguła 1968); 20 - Lapczyca, 
gm. Bochnia, stan. 2; 21 - Lapczyca, stan. 2; 22 - Poznachowice Górne, gm. 
Raciechowice, stan. 1; 23 - Tarnów Klikowa, gm. Tarnów; 24 - Tarnów, góra 
„Rudy”; 25 - Tarnów, Góra Św. Marcina; 26 - Trawniki, gm. Drwinia, stan. 1 
(niepublikowane badania J. Poleskiego); 27 - Tropie, gm. Gródek nad Dunaj
cem (kościół parafialny); 28 - Wojnicz, gm. loco, stan. 1; 29 - Wojnicz, stan. 
2; 30- Wojnicz, stan. 3 (A. Cetera 1988); 31 - Zakliczyn, gm. Siepraw, stan. 
1:32- Zawada, gm. Tarnów, stan. 1; 33 - Zawada Lanckorońska. gm. Zakli
czyn, stan. 1. Sektor C: 1 - Chełmiec, gm. loco, stan. 1; 2 - Marcinkowice, 
gm. Chełmiec, stan. I; 3 - Naszacowice, gm. Podegrodzie, stan. I; 4 - Pode
grodzie, gm. loco, stan. 1 („Grobla"); 5 - Podegrodzie, stan. 2 (.Zamczy
sko"); 6 - Podegrodzie, stan. 3. Sektor D: 1 - Bolechowice Zielona, gm. 
Zabierzów, skarb; 2 - Damice, gm. Iwanowice, stan. 1; 3 - Giebuhów. gm. 
Wielka Wieś, stan. 1; 4 - Glanów, gm. Trzyciąż, skarb; 5 - Iwanowice, gm. 
loco, stan. 19; 6 - Mników, gm. Liszki, stan. 1; 7 - Ojców, gm. Skała, skarb w 
jaskini Okopy Wielka; 8 - Szyce, gm. Wielka Wieś, stan. 1; 9 - Zagórowa, 
gm. Trzyciąż, stan. 1
gm. = Gemeinde.; góra = Berg; kościół parafialny = Pfankirche; nad = am; 
niepublikowane badania ...= unpublizierte Forschungen von; skarb = Hort
fund; skarb z jaskini = Hortfund aus der Höhle; stan. = Fst.

Lista stanowisk do ryc. 3 [Fundstellen-Verzeichnis zu der 
Abb. 3]
Sektor A: 1 - Aleksandrowice, stan. 2 i 3, gm. Zabierzów (R. Naglik 2001, 
s. 317-322, ryc. 8-15); 2 - Balice, gm. Zabierzów, stan. 6 (archiwum Mu
zeum Archeologicznego, Kraków); 3 - Balice, stan. 7, gm. Zabierzów (K. God
łowski 1961, s. 138); 4 - Igołomia, stan. 1, gm. Igołomia Wawrzeńczyce 
(A. Kunisz 1985,s. 71,72, nr 77 1,11, Ul; H. Dobrzańska 1990a, 1990b); 5- 
Kraków Bieżanów, stan. 27 (R. Naglik 2001, s. 327,328); 6 - Kraków Bieża
nów, stan. 29 (K. Godłowski 1961, s. 139; Kunisz 1985, s. 96, nr 111 IX; 
A. Bursche 1996, s. 194, nr 83); 7 - Kraków Borek Falęcki. stan. 1 (K. God
łowski 1961, s. 142; 1995c, 128); 8 - Kraków Borek Falęcki, stan. 2 (K. God
łowski 1961, s. 142, 143; 1995a, s. 86, ryc. 11; 1995c, s. 128); 9 - Kraków' 
Branice, stan. 76 (T. Wójcik 1986); 10 - Kraków Chełm (A. Kunisz 1985. s. 
95. nr 111 VI); 11 - Kraków Cło, stan. 58.58A, 65,67 (S. Buratyński 1970, s. 
265. 267; G. Glanc-Kwaśny 1997); 12 - Kraków Kazimierz, stan. 1, rejon 
Skałki, ul. Piekarskiej. Skawińskiej (R. Jamka 1963, s. 221; A. Żaki 1965, s. 
38, ryc. 25: 4-6; Informalor Arch. 1983, s. 193); 13 - Kraków Krzesławice, 
stan. 41 (P. Poleska, G. Tobola 1987, s. 41,42; 1988, s. 120, 121); 14 - Kra
ków Kurdwanów, stan. 1 (A. Krauss 1957, s. 90-93); 15 - Kraków Kurdwa- 
nów, stan. 8 (R. Naglik 2001, s. 323); 16 - Kraków Kurdwanów, stan. 9 (R. 
Naglik 2001,s.323-325); 17 - Kraków Kurdwanów, stan. 11 (R. Naglik 2001, 
s. 326-327), 18-Kraków Kurdwanów, stan. 12 (R. Naglik2001, s. 322-323), 
19 - Kraków Łagiewniki (K. Godłowski 1961, s. 155); 20 - Kraków Łobzów 
(A. Kunisz 1985, s. 94, 95, nr 111 V; A. Bursche 1996. s. 193, nr 77); 21 - 
Kraków Mogiła, stan. 1 (Z. Wożniak 1959. s. 341; 1962, s. 322, 323; R. Ha- 
chulska-Ledwos 1966a; 1991; A. Kunisz 1985, s. 101-102, nr 111 XXV, 
XXVI; K. Godłowski 1995a. s. 84, 85, ryc. 4: 12-15, ryc. 9: 1-12. 15); 22 - 
Kraków Mogiła, stan. 55 (R. Hachulska-Ledwos 1966b); 23 - Kraków Mogi
ła, stan. 59 (S. Buratyński 1970, s. 265, 266; G. Glanc-Kwaśny, J. Rodak 
2000); 24 - Kraków Mogiła (A. Kunisz 1985, s. 101, nr 111 XXIV); 25 - 
Kraków Mydlniki (A. Kunisz 1985, s. 100, nr 111 XX); 26 - Kraków Olsza
nica. stan. 5 (K. Beyer 1859, tabl. V:57O, 607); 27 - Kraków Pleszów. stan. 
17, 18, 19, 20 (S. Buratyński 1970. s. 258. ryc. 3; M. Godlowska, E. Rook 
1980, s. 26, ryc. 13; A. Kunisz 1985, s. 102, nr 111 XXV11; K. Godłowski 
1995a. s. 84, 85. ryc. 4: 5-11. 16. 9:13, 14); 28 - Kraków Płaszów (S. Nosek 
1947, s. 142-147. ryc. 41-45); 29- Kraków Prądnik Biały, stan. 7, dawna ul. 
Fika, obecnie J. Mackiewicza (archiwum i zbiory Muzeum Archeologiczne
go, Kraków); 30 - Kraków Pychowice, stan. 2 (K. Godłowski 1995a. s. 86, 
87; 1995c, s. 132; R. Naglik 1996 oraz niepublikowane materiały); 31 - Kra
ków Rakowice (A. Kunisz 1985, s. 99, nr 111 XV); 32 - Kraków Rżąka, stan. 
I (R. Naglik 2001, s. 327, 328); 33 - Kraków Sidzina (A. Kunisz 1985, s. 97, 
nr 111 X); 34 - Kraków Swoszowice (A. Kunisz 1985, s. 100, 101, nr 111 
XXIII); 35 - Kraków Śródmieście Okól (T. Lenkiewicz-Radwańska, W. Mo
rawski, A. Wałowy, 1970, s. 222, 228, 239, 242); 36 - Kraków Śródmieście, 
rejon kościoła św. Wojciecha (niepublikowane materiały, zbiory MAK. infor
macja mgr. E. Zaitza); 37 - Kraków Śródmieście, ul. Czysta (A. Kunisz 1985. 
s. 98. nr 111 XIII): 38 - Kraków Śródmieście, ul. 1 Maja (A. Kunisz 1985, s. 
99, nr 111 XVI); 39 - Kraków Śródmieście, ul. Warszawska (A. Kunisz 1985, 
s. 96, nr 111 VIII; A. Bursche 1996, s. 193, 194, nr 78); 40 - Kraków Śród
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mieście, Wawel, stan. 1 (R. Jamka 1963, s. 143,144, 154; M. Szewczyk, W. 
Szmukier 1977, s. 259); 41 - Kraków Śródmieście, Wawel i bezpośrednia 
okolica wzgórza (A. Kunisz 1985, s. 97, 98, 100. nr 111 XI, XII, XIX; A. 
Bursche 1996, s. 194, nr 79,80,81); 42 - Kraków Tyniec, stan. 10 (S. Fraś, J. 
Olszowski 1971, s. 89, ryc. 11); 43 - Kraków Witkowice, stan. XXX (J. Ol
szowski 1978; K. Godlowski 1995a, ryc. 1, 12, 13; 1995c, 129, ryc. 93); 44 
Kraków Wola Duchacka, ul. Jerozolimska (R. Jamka 1946, s. 123-125); 45 - 
Kraków Wola Justowska (A. Kunisz 1985. s. 95, nr 111 VII); 46 - Kraków 
Wyciąże. stan. 6 (S. Buratyński 1970, s. 256); 47 - Kraków Zakrzówek, stan.
I (W. Morawski, E. Zaitz 1977, s. 57; K. Godlowski 1995c, s. 128); 48 - 
Kryspinów, gm. Liszki, stan. 1 (K. Godlowski 1961, s. 154); 49 - Kryspinów, 
gm. Liszki, stan. 2 (K. Godlowski 1977; 1995a, s. 85, ryc. 2, ryc. 3:1-3, ryc. 
5:1,2,7:1-15); 50 - Kryspinów, gm. Liszki, stan. 3 (K. Godlowski 1995a, ryc. 
10:1-10; P. Kaczanowski 1996; oraz niepublikowane materiały, zbiory: Insty
tutu Archeologii UJ, Kraków); 51 - Kryspinów, gm. Liszki (A. Kunisz 1985, 
s. 106, nr 115); 52 - Łężkowice, gm. Kłaj, stan. 1 (Z. Wożniak 1966, s. 269, 
270); 53 - Łężkowice, gm. Kłaj, stan. 2 (E. Rook, Z. Woźniak 1968; R. 
Mycielska 1971); 54 - Łężkowice, gm. Kłaj (A. Kunisz 1985, s. 111, 112, nr 
133); 55 - Piekary, gm. Liszki, Jaskinia na Okrążku (K. Godlowski 1961, s. 
159, 160); 56 - Pobiednik Wielki, gm. Igołomia Wawrzeńczyce, stan. 1 (T. 
Reyman 1925, s. 102-106); 57 - Skawina Korabniki, gm. Skawina (A. Ku
nisz 1985, s. 87, nr 108); 58 - Staniątki, gm. Niepołomice (A. Kunisz 1985, s. 
207,208, nr 257 I, II); 59 - Stręgoborzyce, gm. Igołomia Wawrzeńczyce (A. 
Kunisz 1985, s. 209, 210, nr 264); 60 - Targowisko, gm. Kłaj, stan. 1 (Z. 
Woźniak 1965, s. 201, 202; 1966, 270); 61 - Targowisko, gm. Kłaj, stan. 2 
(Z. Woźniak 1965, s. 201,202); 62 - Targowisko, gm. Kłaj, stan. 3 (S. Nosek 
1947, s. 155-160, ryc. 51-55); 63 - Targowisko, gm. Kłaj (A. Kunisz 1985, s. 
216, nr 274 oraz archiwum Muzeum Archeologicznego, Kraków); 64 - Wę- 
grzce Wielkie, gm. Wieliczka, stan. 1 (K. Reguła 1992, s. 131-135, ryc. 1); 
65 - Wieliczka, gm. loco, stan. II „Zamek Żupny" (A. Jodłowski, K. Reguła 
1966; A. Jodłowski 1969, s. 369-377; Al Kunisz 1985, s. 240, nr 300); 66 - 
Wieliczka, gm. loco, stan. VI (A. Jodłowski 1968, s. 50, 51); 67 - Wieliczka, 
gm. loco. stan. IX (A. Jodłowski 1968, s. 53); 68 - Wieliczka, gm. loco, stan. 
XI (K. Reguła 1969; 1981; A. Jodłowski 1971, s. 206-208); 69 - Zakrzów, 
gm. Niepołomice, stan. 1 (A. Jodłowski 1968, s. 76, 77); 70 - Zofipole, gm. 
Igołomia Wawrzeńczyce (H. Dobrzańska 2000)
archiwum = Archiv; bezpośrednia okolica wzgórza = unmittelbare ungebung 
der Anhöle; dawna = ehedem; okolica = Umgebung; gm. = Gemeinde.; infor
macja = Mitteilung von; kościół = Kirche; oraz niepublikowane materiały = 
sowie unpubliziertes Fundmaterial; obecnie = jezt; ryc. = Abb.; s. = Seite; 
stan. = Fst.; śródmieście = Stadtmitte; św. = Heilige.; tab. = Tafel; ul. = Stras
se. zbiory = Sammlung

Lista stanowisk do ryc. 4 [Fundstellen-Verzeichnis zu der 
Abb. 4]
1 - Aleksandrowice, gm. Zabierzów, stan. 2 i 3; 2 - Igołomia, gm. loco. stan. 
I (H. Dobrzańska 1998); 3 Kraków Nowa Huta Branice, stan. 76 (T. Wójcik 
1986); 4 - Kraków Nowa Huta Clo, stan. 7; 5 - Kraków Nowa Huta Mogiła, 
stan. 1; 6 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 62 i 62A; 7 - Kraków Nowa 
Huta Pleszów, stan. 17; 8 - Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 18; 9 - Kra
ków Nowa Huta Pleszów, stan. 20; 10 - Kraków Nowa Huta Wyciąże, stan. 
5; 11 - Kraków Podgórze Kurdwanów, stan. 9; 12 - Rożnowa, gm. Wielicz
ka. tzw. stan. Wieliczka XIII (J. Duda 1998); 13 - Zlotniki, gm. Igołomia 
Wawrzeńczyce, stan. 1; 14 - Zofipole. stan. 1. gm. Igołomia Wawrzeńczyce 
gm. = Gemeinde.: stan. = Fst.; tzw. = so genannt

Lista stanowisk do ryc. 5 [Fundstellen-Verzeichnis zu der 
Abb. 5]
1 - Igołomia, gm. loco. stan. 1 (H. Dobrzańska 1998); 2 - Kraków Nowa 
Huta Branice, stan. 76 (T. Wójcik 1986); 3 - Kraków Nowa Huta Clo, stan. 7; 
4- Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 1; 5 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 
62 i 62A; 6 - Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 17; 7 - Kraków Nowa Huta 
Pleszów. stan. 18; 8 - Kraków Nowa Huta Pleszów. stan. 20; 9 - Kraków 

Nowa Huta Wyciąże, stan. 5; 10 - Rożnowa, gm. Wieliczka, tzw. stan. Wie
liczka XIII (J. Duda 1998); 11 - Zlotniki, gm. Igołomia Wawrzeńczyce, stan. 
1; 12 - Zofipole, gm. Igołomia Wawrzeńczyce, stan. 1
gm. = Gemeinde.; stan. = Fst.

Lista stanowisk do ryc. 6 [Fundsteilen-Verzeichnis zu der 
Abb. 6]
I - Chełm, stan. 1. gm. Kraków; 2 - Igołomia, gm. loco, stan. 1; 3 - Kokotów 
Strumiany, gm. Wieliczka, stan. 4 (K. Reguła 1979); 4 - Kraków Krowodrza 
Mydlniki, stan. 1; 5 - Kraków Krowodrza, klasztor ss Norbertanek = Pre- 
monstratenserinnen-Kloster; 6 - Kraków Krowodrza, kościół p.w. Najśw. Sal
watora = HI. Salwator-Kirche; 7 - Kraków Krowodrza Tonie, stan. 1; 8 - 
Kraków Nowa Huta Branice, stan. 76; 9 - Kraków Nowa Huta Clo, stan. 7; 
10 - Kraków Nowa Huta Krzeslawice, stan. 35A; 11 - Kraków Nowa Huta 
Mogiła, stan. 1; 12 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 54 (Kopiec Wandy = 
Wanda-Hügel); 13 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 62 i 62A; 14 - Kra
ków Nowa Huta Pleszów, stan. 17; 15 - Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 
18; 16 - Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 19; 17 - Kraków Nowa Huta 
Pleszów, stan. 20; 18 - Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 49 i 49A; 19 - 
Kraków Nowa Huta Ruszczą, stan. 8; 20 - Kraków Nowa Huta Wyciąże, 
stan. 5.5A i 5B; 21 - Kraków Nowa Huta Wzgórza Krzesławickie, stan. 47A; 
22 - Kraków Nowa Huta Zesławice, stan. 63; 23 - Kraków Podgórze Barycz, 
stan. 7; 24 - Kraków Podgórze Bieżanów, stan. 8 (R. Naglik 2001); 25 - 
Kraków Podgórze Bieżanów, stan. 27 (A. Tyniec-Kępińska, J. Wróbel 2002); 
26 - Kraków Podgórze Krzemionki (wzgórze Lasoty), kościół p.w. św. Bene
dykta = (Lasota-Anhöhe), HI. Benediktus-Kirche; 27 - Kraków Podgórze 
Krzemionki, ul. Jerozolimska; 28 - Kraków Podgórze, Kopiec Kraka = Krak- 
Hügel; 29 - Kraków Podgórze, ul. Radockiego; 30 - Kraków Podgórze Kur
dwanów, stan. 1; 31 - Kraków Podgórze Kurdwanów, stan. 9 (J. Poleski, J. 
Rodak 2001); 32 - Kraków Podgórze, Ludwinów Dębniki, ul. M. Konopnic
kiej oraz ul. Na Ustroniu; 33 - Kraków Podgórze, ul. Parkowa (KS „Koro
na"); 34 - Kraków Podgórze Pychowice, stan. 1; 35 - Kraków Podgórze. 
Pychowice, stan. 2; 36 - Kraków Podgórze Sidzina, stan. 1: 37 - Kraków 
Podgórze Tyniec, klasztor oo Benedyktynów = Benediktiner-Kloster; 38 - 
Kraków Podgórze Tyniec, stan. 1; 39 - Kraków Podgórze Tyniec, stan. 2: 40 
- Kraków Podgórze Tyniec, stan. 3; 41 - Kraków Podgórze Zakrzówek; 42 - 
Kraków Podgórze, ul. Zamojskiego 41; 43 - Kraków-Śródmieście. Wawel i 
Okól (gród i podgrodzie, tzw. 1 i 11 strefa osadnicza = Burg und Vorburg. 
Besiedlungszone I u. II); 44 - Kraków Śródmieście. Stare Miasto (tzw'. III 
strefa osadnicza) = Krakow-Stadtmitte. Altstadt (Besiedlungszone III); 45 - 
Kraków Śródmieście, Stradom, ul. Bernardyńska; 46 - Kraków Śródmieście, 
Kazimierz (Skałka), kościół p.w. św. Michała = Hl. Michael-Kirche; 47 - 
Kraków Śródmieście Kazimierz, ul. Skawińska i ul. Piekarska; 48 - Kraków 
Śródmieście Kazimierz, ul. Dajwór; 49 - Kraków Śródmieście, Kazimierz, 
ul. Szeroka; 50 - Kraków Śródmieście Kleparz; 51 - Kraków Śródmieście 
Garbary; 52 - Kraków Śródmieście, kościół p.w. św. Mikołaja = Hl. Niko
laus-Kirche; 53 - Kryspinów, stan. 1. gm. Liszki; 54 - Krzyszkowicie, gm. 
Wieliczka, stan. I; 55 - Łężkowice, gm. Kłaj, stan. 1 (S. Nosek 1949); 56 - 
Pobiednik Wielki, gm. Igołomia Wawrzeńczyce; 57 - Podłęże, gm. Niepoło
mice, stan. 2; 58 - Podłęże, stan. 3; 59 - Podłęże, stan. 4 (K. Reguła 1997, s. 
213); 60 - Przebieczany, gm. Biskupice, stan. 5 (A. Jodłowski 1967); 61 - 
Rożnowa, gm. Wieliczka, tzw. stan. Wieliczka XIII (J. Duda 1998); 62 - Tar
gowisko. gm. Kłaj, stan. I; 63 - Targowisko, stan. 2; 64 - Targowisko, stan.
II (R. Naglik 2001); 65 - Targowisko, stan. 16 (R. Naglik 2001); 66 - Targo
wisko, stan. 23 (R. Naglik 2001); 67 - Wawrzeńczyce, gm. Igołomia Waw
rzeńczyce, stan. 63; 68 - Wieliczka, gm. loco, stan. I; 69 - Wieliczka, stan. 2; 
70- Wieliczka, stan. 4; 71 - Wieliczka, stan. 10; 72 - Wieliczka, stan. 11 (K. 
Reguła 1994, s. 128-134); 73 - Wieliczka, stan. 14; 74 - Wieliczka, stan. 101 
(K. Regula 1984); 75 - Wieliczka, stan. 104 (J. Fraś. K. Reguła 2001. s. 324); 
76 - Zlotniki, gm. Igołomia Wawrzeńczyce, stan. I; 77 - Zofipole. gm. Igoło
mia Wawrzeńczyce. stan. 1
gm. = Gemeinde.; stan. = Fst.; s. = Seite; Śródmieście = Stadtmitte; tzw. = so 
genannt; ul. = Strasse
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Ryc. 1. Małopolska południowo-zachodnia w okresie wpływów rzymskich (I-IV w.).
1 - badane wykopaliskowo osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich; 2 - badane wykopaliskowo osady kultury przeworskiej z wczesnego 
okresu wpływów rzymskich; 3 - badane wykopaliskowo osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich; 4 - badane wykopa
liskowo osady kultury przeworskiej z wczesnego, młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich; 5 badane wykopaliskowo osady kultury puchowskiej; 
6- badane wykopaliskowo osady grupy północ no karpacki ej; 7 - jaskinie ze śladami osadnictwa z okresu wpływów rzymskich; 8 - cmentarzyska kultury 
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich; 9 - grób lub cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich; 10 - grób lub cmenta
rzysko z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich; 11 - grób lub cmentarzysko z wczesnego, młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich; 12 - 
monety z 1-11 w.; 13 - monety z III-I V w.; 14 - aureus z III w.; 15 - skarb monet z II w.; 16 - skarb monet z III-IV w.; 17 - skarb monet z okresu rzymskiego; 
18 - stanowiska osadowe rozpoznane w trakcie badań powierzchniowych, datowane ogólnie na okres wpływów rzymskich; 19 - znalezisko powierzchniowe 
(do 3 zabytków).

Abb. 1. Südwestliches Kleinpolen in der römischen Kaiserzeit (1.-4. Jh.).
I - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der Przeworsk-Kultur der römischen Kaiserzeit; 2 - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der Przeworsk-Kultur der 
frührömischen Kaiserzeil; 3 - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der Przeworsk-Kultur der jüngeren und spälrömischen Kaiserzeit; 4 - grabungsmäßig 
erforschte Siedlungen der Przeworsk-Kultur der frühen jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit; 5 - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der der Püchov- 
Kultur; 6 - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der nordkarpatischen Gruppe; 7 - Höhlen mit Besiedlungsspuren der römischen Kaiserzeil; 8 - Gräberfelder 
der Przeworsk-Kultur der römischen Kaiserzeit; 9 - Grab oder Gräberfeld der Przeworsk-Kultur der frührömischen Kaiserzeit; 10 - Grab oder Gräberfeld der 
jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit; 11 - Grab oder Gräberfeld der frühen, jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit; 12 - Münzen des 1 .-2. Jh.; 13 - Münzen 
des 3.-4. Jh.; 14 - Aureus des 3. Jh.; 15 - Münzschatz des 2. Jh.; 16 - Münzschatz des 3.-4. Jh.: 17 - Münzschatz der römischen Kaiserzeit; 18 - durch 
Geländeprospektion erforschte Siedlungsfundstellen, die allgemein in die römische Kaiserzeit datiert werden: 19 - Lesefund (bis zu 3 Fundslücken).
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Ryc. 2. Małopolska południowo-zachodnia we wczesnym średniowieczu (VI - połowa XIII w.).
1 - badane wykopaliskowo osady otwarte, datowane na fazy: VI - połowa VII, połowa VII - X i XI - połowa XIII w.; 2 - badane wykopaliskowo osady otwarte, 
datowane na fazy: VI - połowa VII, i połowa VII - X w.; 3 - badane wykopaliskowo osady otwarte, datowane na fazy: połowa VII - X i XI - połowa XIII w.; 4
- badana wykopaliskowo osada otwarta, datowana na fazę: VI - połowa VII w.; 5 - badana wykopaliskowo osada otwarta, datowana na fazę: połowa VII - X w.; 
6 - badana wykopaliskowo osada otwarta, datowana na fazę: XI - połowa XIII w., 7 - grodzisko datowane na fazę plemienną (przed XI w.) i na fazę XI - połowa 
XIII w.; 8 - grodzisko datowane na fazę plemienną (przed XI w.); 9 - grodzisko datowane na fazę: XI - połowa XIII w.; 10-grób lub cmentarzysko ciałopalne, 
datowane na fazę: VI - połowa VII w.; 11 - grób lub cmentarzysko ciałopalne, datowane na fazę: połowa VII - X w.; 12 - grób lub cmentarzysko szkieletowe, 
datowane na fazę: XI - połowa XIII w.; 13 - stanowisko osadowe rozpoznane w trakcie badań powierzchniowych, datowane ogólnie na wczesne średniowiecze; 
14 - pojedyncze znaleziska powierzchniowe (do 3 zabytków), datowane ogólnie na wczesne średniowiecze; 15 - znaleziska zabytków wczesnośredniowiecz
nych w jaskiniach; 16 - osady wiejskie z terenu Jury Ojcowskiej, wymieniane w źródłach pisanych do 1250 r.; 17 - kościoły przedromańskie i romańskie 
badane wykopaliskowo; 18 - wczesnośredniowieczne skarby srebrne (ozdoby i monety); 19 - wczesnośredniowieczne depozyty przedmiotów żelaznych; 20 - 
pojedyncze znaleziska wczesnośredniowiecznych zabytków datujących sprzed XI w.

Abb. 2. Südwestliches Kleinpolen im frühen Mittelalter (6. - Mitte 13. Jh.).
1 - grabungsmäßig erforschte offene Siedlungen, datiert in die Phasen: 6. - Mitte 7. Jh.. Mitte 7. - 10. und 11 - Mitte 13. Jh ; 2 - grabungsmäßig erforschte offene 
Siedlungen, datiert in die Phasen: 6. - Mitte 7. Jh. und Mitte 7. - 10. Jh.; 3 - grabungsmäßig erforschte offene Siedlungen, datiert in die Phasen: Mitte 7. ■ 10. und 11.
- Mitte 13. Jh.; 4 - grabungsmäßig erforschte offene Siedlung, datiert in die Phase: 6 - Mitte. 7. Jh.; 5 - grabungsmäßig erforschte offene Siedlung, datiert in die 
Phase: Mitte 7. - 10. Jh.; 6-grabungsmäßig erforschte offene Siedlung, datiert in die Phase: 11. - Mitte 13. Jh.. 7 - Burgwall des Stammesperiode (bis zum 11. Jh.) 
und der Phase II.-Mitte 13. Jh; 8 - Burgwall der Stammesperiode (bis zum 11. Jh.); 9-Burgwall der Phase: II.-Mitte 13. Jh.; 10- Grab oder Brandgräberfeld, 
datiert in die Phase: 6. - Mitte 7. Jh.; 11 - Grab oder Brandgräberfeld, datiert in die Phase: Mitte 7. - 10. Jh.; 12 - Grab oder Körpergräberfeld, datiert in die Phase: 
II. - Mitte 13. Jh.; 13 - durch Geländeprospektion erkundete Siedlungsfundstelle, datiert allgemein in das frühe Mittelaller; 14 - Einzel-Lesefunde (bis zu 3 
Fundstücken), datiert allgemein in das frühe Mittelaller; 15 - frühmittelalterliche Funde aus den Höhlen; 16 - ländliche Siedlungen aus dem Gebiet der Jura 
Ojcowska, die in den Schriftquellen bis 1250 überliefert sind; 17 - grabungsmäßig erforschte vorromanische und romanische Kirchen; 18 - frühmittelalterliche 
Silberschätze (Schmuck und Münzen); 19-frühmittelalterliche Depots mit Eisengegenständen: 20 - frühmittelalterliche (bis zum 11. Jh. zu datierende) Einzelfunde.
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Ryc. 7. Tereny południowo-wschodniej Polski w 1. połowie V w.
1 - groby i cmentarzyska kultury przeworskiej i grupy maslomęckiej; 2 - osady kultury przeworskiej badane wykopaliskowo; 3 - osady grupy północnokarpac- 
kiej badane wykopaliskowo; 4 - pojedyncze znaleziska monetarne oraz skarby; 5 - znaleziska pojedynczych przedmiotów metalowych; 6 - jaskinie ze śladami 
osadnictwa z 1. połowy V w.; 7 - skarb przedmiotów metalowych i monet.

Abb. 7. Südöstliches Polen in der ersten Hälfte des 5. Jh.
1 - Gräber und Gräberfelder der Przeworsk-Kultur und der Masłomęcz-Gruppe; 2 - grabungsmäßig erforschte Siedlungen der Przeworsk-Kultur; 3 - gra
bungsmäßig erforschte Siedlungen der nordkarpatischen Gruppe; 4 - Einzelfunde von Münzen und Münzschätze; 5 - Einzelfünde eiserner Gegenstände; 6 - 
Höhlen mit Besiedlungsspuren der ersten Hälfte des 5. Jh.; 7 - Schatzfund von Metallgegenständen und Münzen.

1 - Aleksandrowice, woj. małopolskie, stan. 2 i 3 (R. Naglik 2001, s. 320. ryc. 12); 2 - Biecz, woj. podkarpackie (A. Kunisz 1985, s. 26, nr 7 III, IV); 3 - 
Dobrodzień, woj. opolskie (J. Szydłowski 1974, s. 33-93); 4 - Grabiny woj. podkarpackie (A. Kunisz 1985. s. 65, nr 63; cytowane też jako Grabowa, woj. 
małopolskie, por. R. Madyda-Legutko 1995, nr 185); 5 - Gródek nad Bugiem, woj. lubelskie (A. Kokowski 2001, s. 50, fot. 23, ryc. 15); 6 - Isep, woj. 
małopolskie (M. Biborski 1995); 7 - Jakuszowice, woj. świętokrzyskie, stan. 1,2 (K. Godlowski 1995b); 8 - Kostkowice, Jaskinia Kroczycka, woj. śląskie, 
stan. 3 (R. Mycielska, E. Rook 1966a,s. 185-190; K. Cyrek 1997, s. 68, ryc. 3: 7); 9 - Kraków Kurdwanów, woj. małopolskie, stan. 9 (R. Naglik 2001 s. 324, 
325); 10 - Lublin, woj. loco (E. Petersen 1944, s. 85, 86, ryc. 4); 11 - Masłomęcz, woj. lubelskie, stan. 15 (A. Kokowski 2001, s. 50, fot. 23, ryc. 15); 12 - 
Metelin, woj. lubelskie (A. Kunisz 1985, s. 119, 120, nr 143; J. Bodzek 1996); 13 - Mników, woj. małopolskie, Jaskinia na Łopiankach I (K. Godlowski 1961, 
s. 156, ryc. 15,16); 14 - Mokra, woj. śląskie (niepublikowane materiały M. Biborskiego. zbiory: Instytutu Archeologii UJ, Kraków); 15 - Moszczenica Wyżna, 
woj. małopolskie, stan. A (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1978,s. 115-121); 16-Moszczenica Wyżna, woj. małopolskie, stan. C(R. Madyda-Legutko, K. Tunia 
1978. s. 122-127); 17 - Ojców, woj. małopolskie. Jaskinia Ciemna (M. Mączyńska 1970, s. 204, 208, tabl. 11:1, 2); 18 - Olsztyn, woj. śląskie (J. Szydłowski 
1974, s. 95-162); 19-Opatkowice, woj. małopolskie(J. Kruk, J. Rydzewski 1970); 20-Ostrów, woj. małopolskie (M. Biborski 1995 ); 21 - Piwniczna, woj. 
małopolskie, stan. A (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1980); 22 - Podzamcze Góra Birów, woj. śląskie (B. Muzolf 1997a, s. 45,46, ryc. 2:4,7; 1997b ryc. 7: 6, 
8; 1997c, tabl. V:l-3, 6, Vl:l): 23 - Prusiek, woj. podkarpackie, stan. 10 (R. Madyda-Legutko 1995, s. 21, nr 586): 24 - Przemęczany, woj. małopolskie 
(M. Wawrzeniecki 1912, s. 50, tabl. XVIII; K. Godlowski 1995b, s. 161, 162, ryc. 13); 25 - Rajbrot, woj. małopolskie, stan. 3 (niepublikowane materiały 
M. Biborskiego, zbiory Instytut Archeologii UJ, Kraków); 26 - Rytro, woj. małopolskie, stan. A (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1993); 27 - Sławęcin, woj. 
podkarpackie, stan. I (A. Kunisz 1985, s. 205, nr 251); 28 - Strzegocice, woj. podkarpackie (R. Madyda-Legutko 1978); 29 - Strzyżów, woj. lubelskie 
(niepublikowane materiały prof. dr hab. A. Kokowskiego); 30 - Sulejów, woj. łódzkie (niepublikowane materiały dr. J. Augustyniaka, zbiory: Muzeum Arche
ologiczne i Etnograficzne w Lodzi); 31 - Szczedrzyk, woj. opolskiej. (Szydłowski 1974, s. 11-31); 32 - Szczurowa, woj. małopolskie (A. Kunisz 1985, s. 265, 
nr 343); 33 - Świlcza, woj. podkarpackie, stan. 3 (A. Gruszczyńska 1984, 1999; K. Godlowski 1995b, s. 162, ryc. 14); 34 - Tamów, woj. małopolskie (A. Ku
nisz 1985, s. 217.218. nr 277 I); 35 - Ułów, woj. lubelskie (niepublikowane materiały prof. dr. hab. A. Kokowskiego); 36- Uśmierz, woj. lubelskie (A. Bitner- 
Wróblewska, W. Wróblewski 1991-1992); 37 - Witów, woj. małopolskie (A. Kunisz 1985, s. 245-246, nr 307); 38 - Zamość, woj. lubelskie (T. Sulimirski 
1966; V. V. Kropotkin 1970)
cytowane też jako = zitiert auch als; jaskinia = Höhle; nad = am; niepublikowane materiały ... = unpubl. Fundmaterial von ...; woj. = Woiwodschaft; zbiory = 
Sammlungen.
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Ryc. 8. Tereny Małopolski w fazie wczesnosłowiańskiej (VI - połowa VII w.).
I - osady badane wykopaliskowo; 2 - stanowiska rozpoznane w trakcie badań powierzchniowych; 3 - groby i cmentarzyska ciałopalne.
Abb. 8. Kleinpolen in der friihslawischen Phase (6. - Mitte 7. Jh.).
1 - grabungsmaBig erforschte Siedlungen; 2 - durch Gelandeprospektion erkundete Fundstellen; 3 - Graber und Brandgraberfelder.

1 - Bachórz, woj. podkarpackie, stan. 16; 2 - Dynów, woj. podkarpackie, stan. 11 (A. Kostek 1998); 3 - Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, stan. 3 (J. Pod- 
górska-Czopek 1991; 1998); 4-Grodzisko Dolne, podkarpackie, stan. 22 (S. Czopek. J. Podgórska-Czopek 1999; 2000); 5 - Igołomia, woj. małopolskie, stan. 
I (H. Dobrzańska 1998); 6- Kraków Nowa Huta Branice, woj. małopolskie, stan. 76 (T. Wójcik 1986); 7- Kraków Nowa Huta Cło, woj. małopolskie, stan. 7; 
8 - Kraków Nowa Huta Mogiła, woj. małopolskie, stan. 1; 9 - Kraków Nowa Huta Mogiła, woj. małopolskie, stan. 62 i 62A; 10 - Kraków Nowa Huta Pleszów, 
woj. małopolskie, stan. 17; 11 - Kraków Nowa Huta Pleszów, woj. małopolskie, stan. 18; 12 - Kraków Nowa Huta Pleszów, woj. małopolskie, stan. 20; 13 - 
Kraków Nowa Huta Wyciąże, woj. małopolskie, stan. 5; 14 - Lublin Czwartek, woj. lubelskie; 15 - Łazy, woj. podkarpackie, stan. 2 (M. Parczewski 1998a); 
16- Maćkówka. woj. podkarpackie, stan. 2; 17 - Podegrodzie, woj. małopolskie, stan. 9 (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1991); 18 - Rożnowa, woj. małopol
skie. Izw. stan. Wieliczka XIII (J. Duda 1998): 19 - Siemonia, woj. śląskie, stan. 8 (D. Ablamowicz 1991); 20 - Szarbia, woj. małopolskie, stan. I; 21 - 
Swierszczów Kolonia, woj. lubelskie, stan. 28 (A. Zakościelna, J. Gurba 1993); 22 - Ulucz, woj. podkarpackie, stan. 3 (M. Parczewski 1998a); 23 - Wola 
Buchowska. woj. podkarpackie, stan. 21 (M. Parczewski 1998a); 24 - Złota, woj. świętokrzyskie, stan. 3; 25 - Zlotniki, woj. małopolskie, stan. 1; 26 - Zofipole, 
woj. małopolskie, stan. 1; 27 - Zubowice, woj. lubelskie, stan. 35 (J. Kuśnierz, A. Urbański 1998); 28 - Żarnowiec, woj. podkarpackie, stan. 1 (M. Parczewski 
1998a).
tzw. = so gennant.: woj. = Woiwodschaft
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Ryc. 9. Maksymalny zasiąg ekumeny w dorzeczu środkowego i dolnego biegu Dunajca i dolnego biegu Raby w okresie rzym
skim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów oraz we wczesnym średniowieczu.
1 - zasięg ekumeny w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów wyznaczony na podstawie rozlokowania stanowisk osadowych; 2 - maksy
malny zasięg ekumeny w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów wyznaczony na podstawie rozlokowania pojedynczych znalezisk frag
mentów naczyń; 3 - zasięg ekumeny we wczesnym średniowieczu wyznaczony na podstawie rozlokowania stanowisk osadowych; 4 - maksymalny zasięg 
ekumeny we wczesnym średniowieczu wyznaczony na podstawie rozlokowania pojedynczych znalezisk fragmentów naczyń.

Abb. 9. Die maximale Ausdehnung der Ökumene im mittleren und unteren Dunajecgebiet und im unteren Rabagebiet in der 
römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit sowie im frühen Mittelalter.
I - auf Grund der Verteilung von Siedlungsfundstellen bestimmte Ausdehnung der Ökumene in der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungs
zeit; 2 - auf Grund der Verteilung von Einzelgefäßresten bestimmte maximale Ausdehnung der Ökumene in der römischen Kaiserzeit und der frühen Völker
wanderungszeit; 3 - auf Grund der Verteilung von Siedlungsfundstellen bestimmte maximale Ausdehnung der Ökumene im frühen Mittelalter; 4 - auf Grund 
der Verteilung von Einzelgefäßresten bestimmte maximale Ausdehnung der Ökumene im frühen Frühmittelalter.
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Ryc. 10. Osada z 1. połowy V w. w Świlczy.
I - domniemane obiekty mieszkalne; 2 - inne obiekty, 
wg A. Gruszczyńskiej
Abb. 10. Die Siedlung der ersten Hälfte des 5. Jh. von Świlcza.
1 - vermutliche Wohnobjekte; 2 - sonstige Objekte. 
nach A. Gruszczyńska
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Ryc. 11. Osada wczesnośredniowieczna w Bachorzu, stan. 16, 
gm. Dynów.
1 - obiekty wczesnosłowiańskie; 2 - inne obiekty wczesnośredniowieczne; 3 
- obiekty prehistoryczne; 4 - wkopy nowożytne.
wg M. Parczewskiego

Abb. 11. Die frühmittelalterliche Siedlung von Bachórz, Fst. 
16, Gde. Dynów.
1 - frühslawische Objekte; 2 - sonstige frühmittelalterliche Objekte; 3 - vorge
schichtliche Objekte; 4 - neuzeitliche Eingrabungen.
nach M. Parczewski

Ryc. 12. Osada wczesnośredniowieczna w Krakowie Nowej Hucie Mogile, stan. 1.
1 - obiekty wczesnosłowiańskie; 2 - inne obiekty wczesnośredniowieczne.
wg R. Hahulskiej-Ledwos
Abb. 12. Eine frühmittelalterliche Siedlung von Kraków Nowa Huta Mogiła, Fst. 1.
1 - frühslawische Objekte; 2 - andere frühmittelalterliche Objekte.
nach R. Hahulska-Ledwos
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Ryc. 13. Pewne i domniemane obiekty mieszkalne z terenu południowo-zachodniej Małopolski z okresu późnorzymskiego 
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów.
I - wypelnisko obiektu mieszkalnego; 2 - rekonstruowany zarys obiektu; 3 - jamy związane z obiektem; 4 - zasiąg występowania skupisk węgielków drzew
nych i grudek polepy (niekiedy identyfikowanych jako paleniska); 5 - inne obiekty osadowe; 6 - kamienie i żwir; 7 - zwęglone belki; 8 - ślady po zmurszałych 
belkach; 9 - dołki posłupowe; 10 - obiekty młodsze od obiektów mieszkalnych; 11 - obiekty nowożytne.
Ryciny obiektów wykonano na podstawie ilustracji zamieszczonych w publikacjach źródłowych poszczególnych stanowisk.

1-5-Igołomia, stan. I. obiekty: 9/53. 1/52,77/56,70a/55, 70/55); 6 - Kraków Nowa Huta Branice, stan. 76, obiekt 46; 7 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. I. 
obiekt 112/52; 8 - Gdów, stan. II, kompleks obiektów; 9 - Moszczenica Wyżna, stan. C. obiekt 9 z towarzyszącymi innymi obiektami osadowymi oraz 
naczyniem zasobowym; 10 - Piwniczna, stan. A, obiekt 3; 11, 12 - Świlcza, stan. 3, chata 1, 2

Abb. 13. Gesicherte und vermutliche Wohnobjekte aus dem südwestlichen Kleinpolen in der spätrömischen Kaiserzeit und der 
frühen Völkerwanderungszeit.
I - Verfüllung eines Wohnobjektes; 2 - rekonstruierter Umriss des Objektes; 3 - mit dem Objekt zusammenhängende Gruben; 4 - Verbreitungsbereich der 
Konzentrationen von Holzkohlen und Lehmbewurf (gelegentlich als Herstellen identifiziert); 5 - andere Siedlungsobjekle; 6- Steine und Schotter; 7 - verkohl
te Balken; 8 - Spuren vermorschter Balken; 9 - Pfostengruben; 10 - als Wohnobjekte jüngere Objekte; 11 - neuzeitliche Objekte.
Die Zeichnungen der Objekte wurden auf Grund der in den Quellenpublikalionen der einzelnen Fundstellen dargestellten Abbildungen angefertigt.

1-5 - Igołomia, Fst. 1. Objekte: 9/53. 1/52. 77/56. 70a/55. 70/55; 6 - Kraków Nowa Huta Branice. Fst. 76. Objekt 46; 7 - Kraków Nowa Huta Mogiła, Fst. I, 
Objekt 112/52; 8 - Gdów. Fst. 11. Komplex von Objekten; 9 - Moszczenica Wyżna. Fst. C. Objekt 9 in Begleitung anderer Siedlungsobjekte und eines 
Vorratsgefäßes; 10 - Piwniczna. Fst. A.0bjekt3; II. 12- Świlcza. Fst. 3. Hütte 1.2
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Ryc. 14. Pewne i domniemane wczesnosłowiańskie obiekty mieszkalne z terenu Małopolski.
1 - wypełnisko obiektu mieszkalnego; 2 - rekonstruowany zarys obiektu; 3 - jamy związane z obiektem; 4 - paleniska gliniane; 5 - piecyki gliniane; 6 - 
kamienie i żwir; 7 - zwęglone belki; 8 - ślady po zmurszałych belkach; 9 - dołki posłupowe; 10 - obiekty młodsze od obiektów mieszkalnych; 11 - obiekty 
nowożytne.
Ryciny obiektów wykonano na podstawie ilustracji zamieszczonych w publikacjach źródłowych poszczególnych stanowisk.

Abb. 14. Gesicherte und vermutliche frühslawische Wohnobjekte aus dem Gebiet Kleinpolens.
1 - Verfüllung eines Wohnobjektes; 2 - rekonstruierter Umriss des Objektes; 3 - mit dem Objekt zusammenhängende Gruben; 4 - Herdstellen aus Lehm; 5 - 
Tonöfen; 6 - Steine und Schotter; 7 - verkohlte Balken; 8 - Spuren vermorschter Balken; 9 - Pfostengruben; 10 - als Wohnobjekte jüngere Objekte; 11 - 
neuzeitliche Objekte.
Die Zeichnungen der Objekte wurden auf Grund der in den Quellenpublikationen der einzelnen Fundstellen dargestellten Abbildungen angefertigt.

1-10 - Bachórz, stan. 16. obiekty: 12. 39. 44. 48. 53, 59. 76. 79. 81, 94; 11-14 - Grodzisko Dolne, stan. 3, jama 1 i 3, chata 1 i 2; 15-21 - Grodzisko Dolne, 
stan. 22, obiekty: 1,3,6, 15, 36, 85A, 96); 22 - Dynów, stan. 11. obiekt 6; 23 - Igołomia, stan. 1, chata 2/82; 24-25 - Lublin Czwartek, obiekty 18. 20; 26 - 
Kraków Nowa Huta Branice, stan. 76. obiekt 17; 27 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 62A, obiekt 138; 28-32 - Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 1, obiekty 
191/54, 50/62,6/54 i 6a/54,68/54,69/59; 33 - Kraków Nowa Huta, Pleszów, stan. 18, obiekt 74/71; 34 - Świerszczów Kolonia, stan. 28, obiekt 1; 35 — Szarbia, 
stan. 1, obiekt 1; 36 - Kraków Nowa Huta Wyciąże. stan. 5B. obiekt 1/95; 37-Złotniki, stan. 1, obiekt 57
chata = Hütte; gm. = Gemeinde; jama = Grube; obiekt = Objekt; stan. = Fst.
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Ryc. 15. Schemat akumulacji pni drzew w osadach aluwialnych oraz tworzenia poziomów „czarnych dębów".
1 - bruk korytowy (żwiry); 2 - osady korytowe (piaski); 3 - osady pozakorylowe (mady); 4 - pnie czarnych dębów: starszej (O) i młodszej (M) generacji; 5 - 
pnie dębów najmłodszej generacji (Y); 6 - pień dębu; 7 - kierunek przemieszczania koryta.
wg T. Kalickiego, M. Krąpca 1995
Abb. 15. Schematische Darstellung der Akkumulation von Baumstämmen in den Alluvien und der Herausbildung der Horizon
te von „schwarzen Eichen”.
I - Bett-Pflaster (Schotter); 2 - Bett-Ablagerungen (Sande); 3 - Ablagerungen außerhalb des Bettes (Maden); 4 - Stämme von schwarzen Eichen: ältere (0) 
und jüngere (M) Generation; 5 - Eichenstämme der jüngsten Generation (Y); 6 - Eichenstamm; 7 - Richtung der Bett-Verlagerung.
nach T. Kalicki, M. Krqpiec 1995
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FAZY POCZĄTKÓW WZROSTU I POWALEŃ DĘBÓW 
W DOLINIE WISŁY W OKOLICY KRAKOWA

Ryc. 16. Diagram ilustrujący frekwencję początków wzrostu oraz powaleń dębów w okresie 100 BC - 700 AD, wyznaczony na 
podstawie dendrochronologicznie wydatowanych pni pochodzących z aluwiów Wisły pomiędzy Krakowem a ujściem Dunajca. 
Abb. 16. Diagramm der Frequenz des Wachstumsbeginns und des Fällens von Eichbäumen in einem Zeitraum von 100 BC - 
700 AD. erstellt auf Grund der dendrologischen Bestimmung der aus den Weichsel-Alluvien zwischen Krakau und der Duna- 
jec-Mündung stammenden Baumstämmen.
drzew o = Baum: początek w zrostu = Anfang des Wachstums; zakończenie w zrostu = Ende des Wachstums


	STUDIA NAD GEOGRAFIĄ OSADNICTWA W GÓRNYM DORZECZU WISŁY U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI I NA POCZĄTKU ŚREDNIOWIECZA

	Literatura

	Die Studien zur Geographie der Besiedlung im oberen Weichselgebiet am Ausgang der Frühgeschichte und zu Beginn des Mittelalters (Zusammenfassung)

	FAZY POCZĄTKÓW WZROSTU I POWALEŃ DĘBÓW W DOLINIE WISŁY W OKOLICY KRAKOWA



