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Krzysztof Kowalski

Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

W 2014 roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie został zrealizowany
projekt pt. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych
oraz ze środków województwa zachodniopomorskiego. Kanwą przedsięwzięcia było przygotowywane przez wiele lat przez Eugeniusza Cnotliwego kompleksowe opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych
w latach 1947–1979 na Wzgórzu Zamkowym, które odnoszą się do początków dworu książęcego oraz przemian w zabudowie szczecińskiego zamku
i w kulturze materialnej jego mieszkańców od połowy XIII po XVIII, a nawet
początek XIX wieku. Wydanie drukiem monografii naukowej było pierwszym
celem projektu. Drugim było utworzenie strony internetowej prezentującej wybrane aspekty kultury materialnej mieszkańców szczecińskiego zamku
w świetle wykopalisk. Działania miały więc dwa wymiary – naukowy i popularyzatorski – ukierunkowane zarówno na udostępnienie możliwie najpełniej
przedstawionych wyników badań archeologicznych środowisku naukowemu
i konserwatorskiemu, jak i upowszechnienie wiedzy o dziejach Wzgórza Zamkowego szerszemu gronu odbiorców.
Książka E. Cnotliwego Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
(Szczecin 2014) nawiązuje do fundamentalnego opracowania rezultatów badań wykopaliskowych odnoszących się do odleglejszej przeszłości Wzgórza
Zamkowego, od VIII do ok. połowy XIII wieku, które ukazało się drukiem
w 1983 roku (Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, red. E. Cnotliwy,
L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
Polskie Badania Archeologiczne, t. 23). Aktualnie wydana publikacja, obejmująca okres od ok. połowy XIII wieku do czasów niemal współczesnych, uwzględnia także te wykopy i odkrycia, w których nie zarejestrowano reliktów osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Monografia składa się z kilku zasadniczych
części. W pierwszej szczegółowo zaprezentowano charakterystykę i zawartość
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nawarstwień kulturowych udokumentowanych w poszczególnych wykopach
oraz ich relacje z obiektami nieruchomymi. Druga zawiera omówienie reliktów
architektury murowanej i innych obiektów nieruchomych. Kolejne rozdziały
(III–VI) są poświęcone analizie stratygraficznej oraz formalnej i chronologicznej
materiałów zabytkowych, przeprowadzonej w ramach okresów wyróżnionych
w dziejach zamku (III: ok. 1250–1346; IV: 1346–1575; V: 1575–1637; VI: po
1637 rok). Każdy z tych rozdziałów zakończony jest krótkim podsumowaniem
omawianego okresu. Charakterystykę materiałów zabytkowych uzupełniono
licznymi zestawieniami tabelarycznymi oraz bogato zilustrowano na 185 rycinach i zdjęciach. Zaprezentowane odkrycia archeologiczne, wraz z niezbyt
licznie zachowanymi źródłami pisanymi, stanowią jedyną bazę do poznania
najstarszych (do 1575 roku), a w dużej mierze także nowszych dziejów siedziby
książęcej w Szczecinie. W odniesieniu do okresu późniejszego, po 1637 roku,
wnoszą cenne dane uzupełniające świadectwa historyczne.
Niektóre z zamieszczonych w monografii odkryć były wcześniej prezentowane w artykułach, wśród których przeważają opracowania E. Cnotliwego.
Stanowiły one przyczynek do dyskusji z przedstawicielami innych dyscyplin
nauki w kwestiach szczegółowych, dotyczących dziejów siedziby książęcej.
Można spodziewać się, że zebranie w jednej książce danych z badań archeo
logicznych i kompleksowa publikacja źródłowa ich wyników zezwoli w pełniej
szy sposób zweryfikować hipotezy na temat początków i przekształcania architektury zamkowej.
Promocja książki odbyła się 28 października 2014 roku w Ratuszu Staromiejskim, siedzibie Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii
Szczecina. W trakcie spotkania nie zabrakło wspomnień z czasów, kiedy były
prowadzone badania archeologiczne na Wzgórzu Zamkowych (ryc. 1 i 2).
Jednocześnie z realizacją prac redakcyjnych zostały podjęte działania służące utworzeniu strony internetowej – www.archeozamek.muzeum.szczecin.pl
(ryc. 3) – popularyzującej wiedzę o aspektach kultury materialnej mieszkańców
szczecińskiego Wzgórza Zamkowego, poznanych dzięki przeprowadzonym tutaj
badaniom wykopaliskowym. Ta część projektu została skierowana do szerszego
grona odbiorców – młodzieży szkolnej, a także miłośników historii Szczecina i Pomorza. Na stronie zamieszczono krótkie opracowania historii odkryć
archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym, dziejów zamku, notki biograficzne
archeologów, którzy prowadzili wykopaliska na opisywanym terenie w 2. połowie XX wieku, informacje o zbiorach, autorach strony, a przede wszystkim
100 fotografii zabytków, które – wraz z krótkimi opisami – można przeglądać
w układzie surowcowym (drewno, glina, kamień, metal, poroże, skóra, szkło)
lub chronologicznym, z podziałem na okresy dziejów Wzgórza Zamkowego
i zamku. Każdy z nich jest dodatkowo scharakteryzowany. Dzięki pomocy
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pani Grażyny Orzeł (Dział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie) stronę wzbogacono o dodatkową zakładkę, w której zamieszczono skany
49 widoków i przedstawień zamku książąt pomorskich od XVI wieku do
II wojny światowej oraz z lat 1946–1947 (ryc. 4).
Ostatnim elementem strony, dodanym kilka miesięcy po zakończeniu projektu, gdy wyczerpał się wydrukowany nakład monografii E. Cnotliwego, jest
zakładka, w której umieszczono elektroniczną wersję tej publikacji.
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