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Wstęp

Na wyspie Ostrów Lednicki na przełomie 2003 i 2004 roku zrekonstruowano 
zagrodę, która składa się z dwóch budynków mieszkalnych i jednego inwen-

tarskiego [Fryza, Wrzesiński 2009] (ryc. 1). Budynki znajdujące się na podgro-
dziu odtworzono na podstawie wykopalisk archeologicznych, w miejscu odkrycia 
pozostałości zabudowy wczesnośredniowiecznej (ryc. 2). Projekt wzbogacający 
zagrodę przez wyposażenie chat w sprzęt codziennego użytku i stworzenie poletek 
z roślinami dawnych odmian ma na celu ożywienie ekspozycji muzealnej. Podobne 
poletka tworzone są przy innych rekonstrukcjach archeologicznych, np. w sło-
wiańskim kompleksie osadniczym w Gross Raden w Niemczech [Silke 1994].

Pomyślnie zrealizowany projekt może stanowić zaplecze dla działalności eduka-
cyjnej i wychowawczej, pogłębiając wiedzę ucznia i rozbudzając fascynację życiem 
codziennym naszych przodków. Do odpowiednio przygotowanego obiektu można 
wprowadzić grupy rekonstrukcyjne ukazujące niektóre aspekty życia mieszkańców 
dawnego grodu. Warsztaty archeologiczne nawiązujące do archeologii doświadczal-
nej, które w omawianej zagrodzie rozpoczęto realizować w 2005 roku, obejmowały 
następujące zagadnienia: wytwórczość naczyń ceramicznych, dziegciarstwo, wy-
prawianie skór oraz tkactwo [Celichowska, Kaczmarek 2006]. Po wznowieniu 
mogłyby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. Szczególnie do tego predestynowane są 
muzea skansenowskie, które w zadaniach wielorakiej działalności starają się propo-
nować zwiedzającym zaangażowanie. Należy zatem dążyć do nadania treści temu 
miejscu — w tym przypadku wczesnośredniowiecznej zagrodzie umiejscowionej na 
wyspie. Postrzegając całościowo przestrzeń ekspozycyjną jako miejsce, w którym to-
czy się życie, dostrzegajmy również piękno krajobrazu. „Krajobraz podziwiać można 
z określonego punktu, w którym ujawnia się nam piękny widok, ujmowany przez 
nas jako obraz” [Frydryczak 2010, s. 49]. Niech ta zagroda stanie się dla przy-
bywających na wyspę turystów obrazem namalowanym ręką impresjonisty, w któ-
rym każdy element stanowi całość i do którego będą z przyjemnością powracać. 
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Ryc. 1. Plan wyspy Ostrów Lednicki z zaznaczonymi zrekonstruowanymi zagrodami; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 1. Plan of Ostrów Lednicki (Lednica Holm) island with reconstructed farmsteads marked; 
by D. Jagłowska

Ryc. 2. Zrekonstruowana zagroda na wyspie Ostrów Lednicki; fot. W. Kujawa
Fig. 2. Reconstructed farmstead on Ostrów Lednicki (Lednica Holm); photograph by W. Kujawa
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roślin uprawianych przez Słowian we 
wczesnym średniowieczu oraz projektu uprawy wybranych gatunków na poletkach 
przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim. 

Zboża w uprawach Słowian

W uprawach słowiańskich dominowały zboża. Podstawowymi gatunkami były: 
pszenica, proso, żyto, owies i jęczmień [Krasna-Korycińska 2010]. Jerzy Topol-
ski [1964] zwraca szczególną uwagę na rolę zbóż w średniowiecznym jadłospisie; 
wymienia jęczmień, pszenicę i proso, podkreślając, że żyto i owies są zbożami 
stosunkowo późniejszymi, wymagającymi rolnictwa ornego ze względu na głębszy 
aniżeli pszenica, jęczmień i proso system korzeniowy. Maria Dembińska [1963] 
podkreśla, że w okresie od X do XIII wieku trudno mówić o dominacji prosa nad 
żytem czy żyta nad pszenicą. Badaczka uważa, że te trzy zboża prawie jednakowo 
stosowano w celach konsumpcyjnych. Innego zdania jest Monika Badura [2011], 
twierdząc, że na wczesnośredniowiecznym stanowisku (XI–XIII w.) przy ul. Dylinki 
w Gdańsku bezwzględnie dominuje proso. Pszenica i żyto występuje w mniejszych 
ilościach, natomiast jęczmienia i owsa znaleziono pojedyncze ziarniaki. Również 
Marek Polcyn [2002] na podstawie analizy badań archeobotanicznych z Giecza 
zauważył, że w materiałach z wieku IX widoczna jest przewaga znalezisk prosa, które 
stanowią 98% zbioru. Porównując udział szczątków roślinnych różnych gatunków 
zbóż w materiale kopalnym ze Stradowa (wczesnośredniowieczny zespół osadniczy), 
stwierdzono największą liczbę ziarniaków żyta zwyczajnego (Secale cereale L.), mniej 
liczne nasiona prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) i pszenicy zwyczajnej 
(Triticum aestivum L.) [Lityńska-Zając i  in. 2010]. Badania paleobotaniczne 
prowadzone na wyspie Ostrów Lednicki przez Marka Polcyna potwierdziły wy-
stępowanie szczątków botanicznych. Na przyczółku mostu gnieźnieńskiego na 
Ostrowie Lednickim znaleziono niezwęglone plewki prosa (Panicum miliaceum), 
natomiast znaleziska ziarniaków tego zboża są rzadkie i zachowane jedynie w stanie 
zwęglonym [Polcyn 2003]. Z opracowanego przez Melanię Klichowską [1955] 
materiału roślinnego pochodzącego z wczesnego średniowiecza z następujących 
dzielnic Polski: Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, 
Śląsk, Małopolska i Ziemia Łęczycka, dowiadujemy się, że prawie we wszystkich 
wykopaliskach wczesnośredniowiecznych gatunkiem najczęstszym i ciągle powta-
rzającym się jest proso. W materiale z Ostrowa Lednickiego znaleziono największe 
dotychczas ilości prosa zwęglonego, zbitego w bryłki (ziarna z plewkami), a obok 
kaszę jaglaną [Klichowska 1955]. Plewki prosa niezwęglonego z podanych wyżej 
dzielnic Polski są żółte, brązowe i popielate. Pozostałe ziarniaki zbóż pszenicy, żyta, 
jęczmienia i owsa występowały w postaci zwęglonej.

Dembińska [1963] potwierdza, że w polskich wykopaliskach odnajdujemy 
plewki prosa o różnych barwach: od białej poprzez żółtą, żółtobrązową do czer-
wonej, w zależności od regionu klimatyczno-glebowego. Badaczka zwraca również 
uwagę na cechy morfologiczne prosa, odpornego na procesy gnilne i spożywanego 
w postaci kaszy, a nie mąki, która nie pozostawia po sobie śladu [Dembińska 1965]. 
Według Dembińskiej najstarszą odmianą prosa wiechowatego (Panicum miliaceum) 
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jest proso kłosowe, czyli ber (Setaria italica (L.) P. Beauv.). Gatunek ten ustąpił 
miejsca prosu wiechowatemu, które ma krótszy okres wegetacji, co pozwala na 
szybsze dojrzewanie [Dembińska 1963]. Kazimierz Moszyński [1967] przyznaje, 
że najważniejszym pożywieniem roślinnym Słowian nie były rośliny strączkowe, 
ale właśnie zboża: proso, pszenica i żyto, rzadziej natomiast uprawiano jęczmień 
i owies. Uprawę prosa, pszenicy i żyta rozpoczęto w Europie już w okresie neolitu, 
czyli przed wieloma tysiącami lat, przy czym proso było siane na bardzo znacznych 
obszarach Słowiańszczyzny, prawdopodobnie było wówczas najważniejszym zbo-
żem [Moszyński 1967]. Witold Hensel [1987] potwierdza wcześniejsze ustalenia 
Moszyńskiego, że ze zbóż wysiewano głównie: proso i pszenicę. Opierając się na 
źródłach archeologicznych, wspomina o wielkim zamiłowaniu Słowian do prosa 
i ewentualnie beru [Hensel 1987]. Ziarna pszenicy, a zwłaszcza prosa, przeważają 
wśród znalezisk roślinnych pochodzących ze starszych warstw słowiańskich gro-
dów wczesnośredniowiecznych w Gnieźnie, Santoku i Bródnie Starym [Hensel 
1987]. W epoce neolitu uprawiano także proso właściwe (Panicum miliaceum) i ber 
(Setaria italica). Współcześnie uprawa beru została prawie całkowicie zaniechana. 
W XX wieku została stwierdzona przez Moszyńskiego w kilku punktach Polski, 
Polesia i Białorusi [Moszyński 1967]. Jeszcze w XIX wieku proso zwyczajne hodo-
wano w całej Słowiańszczyźnie, poza północno-zachodnimi i północnymi kresami, 
oraz w zachodniej i środkowej Europie. Proso dobrze obradzało nawet podczas lat 
nieurodzajów. Według Kosmasa w 1124 roku: „nastąpił pomór wołów, owiec i świń, 
wymarło dużo pszczół i był wielki brak miodu, nie obrodziły także zboża zarówno 
ozime, jak i jare z wyjątkiem prosa i grochu” [za Teterycz-Puzio 2012, s. 38]. 

Jęczmień słowiańscy chłopi siali, poza północną Wielkorusią, w małych ilościach 
[Moszyński 1967]. Ślady prastarych odmian jęczmienia np. Hordeum hexastichon L. 
znaleziono wśród pozostałości budowli neolitycznych we Włoszech [Moszyński 
1967]. Natomiast jęczmień czterorzędowy (Hordeum vulgare L.) w XIX wieku był 
najpospolitszym jęczmieniem w Serbii, Bułgarii, u Słowian wschodnich, jak rów-
nież na znacznych obszarach Polski [Moszyński 1967]. Badania archeologiczne 
potwierdziły znacznie późniejsze jego pojawienie się niż Hordeum hexastichon, który 
był hodowany dopiero w starożytnym Egipcie.

Do gatunków pszenic uprawianych przez Słowian należą: pszenice twarde v. 
płoskurnicowate (Triticum dicoccum, durum, turgidum et polonicom) oraz pszenice 
miękkie v. właściwe (Triticum vulgare, compactum et pelta). Spośród ww. gatunków 
pszenicy należy szczególną uwagę zwrócić na płoskurnicę (Triticum dicoccum L.), 
która pojawiła się w Europie (Danii) w epoce neolitu [Moszyński 1967]. Płoskurnica 
jest zbożem wymierającym, które w XIX wieku uprawiali już tylko Serbochorwaci 
oraz Wielkorusi [Moszyński 1967]. Sporadycznie poza Słowiańszczyzną uprawiają 
ją na Kaukazie oraz w Europie. Współcześnie najpospolitszą pszenicą wszystkich 
Słowian w całej Europie jest odmiana należąca do pszenic właściwych (Triticum 
vulgare L.) o kłosie zbitym albo luźnym, hodowana już w okresie neolitu [Moszyński 
1967]. Natomiast uprawa, również pochodzącej z epoki neolitu, jeżatki (Triticum 
compactum Host.) zanika coraz bardziej. Stwierdzono jej występowanie w zachodnich 
Karpatach i w południowo-wschodniej Rosji [Moszyński 1967]. Szpelc (Triticum 
spelta L.), inaczej orkisz, prawdopodobnie w Polsce był często hodowany, dzisiaj 
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już niespotykany. Jest jednym z najstarszych podgatunków pszenicy. Starsze są 
tylko pszenica jednoziarnowa (samopsza) oraz pszenica dwuziarnowa (płaskurka) 
[Tyburski, Babalski 2006]. Pszenica samopsza (Triticum monococcum L. syn. T. 
monococcum L. subsp. monococcum) powstała przez udomowienie dzikiej samopszy 
(Triticum boeoticum (Boiss.) emend. Schiem) [Lityńska-Zając, Wasylikowa 
2005]. W naszym kraju najwięcej jej stanowisk pochodzi z neolitu, sporadycznie była 
wysiewana jeszcze we wczesnym średniowieczu wraz z płaskurką [Lityńska-Zając, 
Wasylikowa 2005]. Pszenica płaskurka (Triticum dicoccon Schrank syn. T. turgidum 
L. subsp. dicoccon (Schrank.) Tell.) współcześnie jest uprawiana w niektórych częś-
ciach Europy jako zboże reliktowe. Pochodzi od spokrewnionej dzikiej płaskurki 
nazywanej pszenicą płaskurkowatą (T. dicoccoides), która rośnie pospolicie w runie 
lasów dębowych oraz w zbiorowiskach o charakterze stepowym od Izraela, przez 
Liban, Turcję i północny Irak [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Obecnie na 
niewielką skalę jest uprawiana również pszenica orkisz (Triticum spelta L. syn. T. aesti-
vum L. subsp. spelta (L.) Thell.) w Europie, Iranie, Turcji, Azji Środkowej i Afryce 
[Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Orkisz znany był już w epoce kamiennej (ok. 
7–8 tys. lat przed n.e.), a od końca epoki brązu był ważną rośliną uprawną w wielu 
częściach Europy [Tyburski, Babalski 2006]. Badania archeologiczne potwierdzają, 
że 4–4,5 tysiąca lat temu uprawiano trzy podgatunki pszenic: orkisz, płaskurkę 
i samopszę, natomiast uprawa obecnie rozpowszechnionej pszenicy zwyczajnej ma 
w Europie znacznie krótszą historię — prawdopodobnie sięga 2 tysięcy lat [Tybur-
ski, Babalski 2006]. „Orkisz był głównym zbożem Alemanów i uprawiano go na 
całym terenie południowych Niemiec, ale również w Szwajcarii i Austrii. Ojcowie 
pielgrzymi zabierali go ze sobą na wszystkie podróże jako najcenniejsze pożywienie, 
co sprawiło, że orkisz rozpowszechnił się na całym świecie” — napisała w książce 
kucharskiej św. Hildegarda z Bingen [Strehlow 2009, s. 45]. Orkisz był w Europie 
przez wieki zbożem uprawianym w rejonach o chłodnym klimacie: w Skandynawii, 
Szwajcarii, w górskich rejonach Niemiec, jak również w Polsce [Tyburski, Babalski 
2006]. W Niemczech w 1878 roku powierzchnia uprawy orkiszu wynosiła 395 tys. 
ha, a w roku 1914 spadła do 249 tys. ha [Tyburski, Babalski 2006]. Ostatecznie 
orkisz został wyparty przez nowoczesne odmiany pszenicy zwyczajnej, ponieważ 
umożliwiają one uzyskanie większych plonów i redukcję kosztów związanych z od-
plewieniem ziarna [Tyburski, Babalski 2006]. Współcześnie orkisz uprawiany jest 
w gospodarstwach ekologicznych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii jak również 
w Belgii, Włoszech, Francji, a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku także w Cze-
chach, Węgrzech i na Słowacji [Tyburski, Babalski 2006]. Ber (Setaria italica) 
spotykany jest tylko w uprawie, najstarsze jego stanowiska pochodzą z neolitu 
z północnych Chin [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Na terenie Polski od-
krywany bardzo rzadko. Znany z wczesnośredniowiecznego Wolina, gdzie znaleziono 
kilkadziesiąt oplewionych ziarniaków beru [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. 

Oprócz prosa, beru, pszenicy i  jęczmienia pospolicie rozpowszechnione są 
na ziemiach słowiańskich owsy i żyta. Wiedza dotycząca dwóch ostatnich jest 
niepełna, możemy jednak stwierdzić, że od dawna spotykanym pospolicie zbożem 
jest owies zwyczajny (Avena sativa L.) zwany w Polsce rychlikiem, skołojrzejem 
lub skołojrzakiem. Znaleziono liczne ślady jego występowania w średniowiecznych 
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osadach słowiańskich na dzisiejszych obszarach niemieckich aż do Meklemburgii 
i Holsztynu [Moszyński 1967]. Owies wschodni (Avena orientalis Schleb.) był 
uprawiany dopiero od początku XVIII wieku na północy Polski, w Małopolsce 
i na północnej i południowej Rusi, jest znany także pod nazwami chorągiewka, 
kozak, rusaczek [Moszyński 1967]. Żyto (Secale cereale) znane pod nazwą „rży” 
występuje na północy Europy, ale również na terenie północno-zachodniej Ukrainy 
i w Polsce, natomiast na południu tylko w okolicach górzystych lub piaszczystych, 
gdzie uprawa pszenicy nie jest możliwa [Moszyński 1967]. Poza Słowiańszczyzną 
żyto uprawiane jest także w Europie Północnej i Środkowo-Północnej. Podczas prac 
archeologicznych w okolicy Wrocławia natrafiono na znaleziska żyta z VII–VI w. 
p.n.e. W osadach słowiańskich zboże to występuje bardzo często. 

Ziarna zbóż przetwarzano głównie na kasze i mąki. Niektóre gatunki zbóż 
przeznaczano na paszę dla zwierząt, głównie dla koni [Krasna-Korycińska 2010]. 
Badura [2011] podkreśla, że we wczesnym średniowieczu proso spożywano w po-
staci kaszy, natomiast do wypieku chleba i sporządzania polewek służyły pszenica 
i żyto. Proso i jęczmień nie nadają się do wypieku placków i chlebów bez dodatku 
innej mąki, ponieważ posiadają mało glutenów i pieczywo wykonane z tych zbóż się 
kruszy. Można było z nich przyrządzać tylko kasze, krupy oraz bryje [Dembińska 
1965]. Skiełkowane ziarno zbóż używano do produkcji piwa. W celach kulinarnych 
wyrabiano mąkę z pszenicy, żyta i owsa. W czasie głodu, aby zwiększyć ilość mąki 
zbożowej, mieszano ją z mielonymi żołędziami, kłączami perzu, również nasionami 
komosy czy łobody [Lis, Lis 2009]. Barszcze i polewki także zagęszczano mąką. 
Z mąki jęczmiennej i owsianej Słowianie gotowali „bryjkę” i kluskę, czyli potrawy 
wyglądem przypominające budyń lub kisiel [Lis, Lis 2009]. Wśród potraw po-
chodzenia zbożowego najbardziej znane jest pieczywo, czyli chleb i jego najstarsza 
forma — podpłomyki, to jest przaśne placki wytwarzane z mąki rozdrobnionej 
z wodą i pieczone na rozpalonych kamieniach [Lis, Lis 2009]. Z orkiszu produko-
wano wszystko, co jest potrzebne do pieczenia i gotowania: ryż orkiszowy (orkisz 
łuskany), habermus orkiszowy (zgniecione ziarna orkiszu bez części mącznych), 
śrutę orkiszową (zmielone ziarna orkiszu z częściami mącznymi), pełnoziarnistą 
mąkę orkiszową (zmielone ziarna orkiszu ze wszystkimi włóknami i zarodkami), 
wreszcie kawę orkiszową (prażone ziarna orkiszu) [Strehlow 2009]. 

Rośliny strączkowe

Pojedyncze nasiona grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) i soczewicy jadalnej 
(Lens culinaris Medik.) stwierdzono w materiale kopalnym ze Stradowa [Lityńska-
-Zając i in. 2010]. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z margi-
nalnej roli w średniowiecznych uprawach, czy też może powodem jest kruchość 
ich spalonych nasion [Lityńska-Zając i in. 2010]. Melania Klichowska przeana-
lizowała materiał roślinny pochodzący z około 150 stanowisk na terenie północno-
-zachodniej Polski od okresu neolitycznego do końca XII wieku n.e. Na tej pod-
stawie stwierdziła, że w podokresie wczesnego średniowiecza najczęściej występuje 
bób, natomiast groch zwyczajny zajmuje o 50% mniej stanowisk [Klichowska 
1967]. W podokresie młodszym wczesnego średniowiecza dużą liczbę stanowisk 
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zajmuje groch zwyczajny, zmniejszyła się natomiast liczba stanowisk bobu, przy 
czym wzrosła liczba znalezisk soczewicy jadalnej [Klichowska 1967]. Najwięcej 
nasion grochu znaleziono w materiale pochodzącym z Ostrowa Lednickiego; wy-
stępował tu w postaci nasion zwęglonych [Klichowska 1955]. Soczewica jadalna 
(Lens culinaris) na ziemiach polskich uprawiana była już w neolicie ze względu 
na smaczne i pożywne nasiona, które do spożycia nadają się po ugotowaniu [In-
ternet 1]. Uprawiana była także w starożytnym Egipcie, starożytnej Grecji oraz 
starożytnym Rzymie. W Europie Środkowej uprawy soczewicy zostały wyparte 
przez bardziej plenne rośliny strączkowe o mniejszych wymaganiach cieplnych. 
Współcześnie uprawiana jest jeszcze we Włoszech, w Hiszpanii, w południowych 
Niemczech i Austrii [Haber, Chojnacka 1993]. Nasiona soczewicy jadalnej (Lens 
culinaris) znaleziono w wypełnisku naczynia wczesnośredniowiecznego podczas 
prac wykopaliskowych prowadzonych na Ostrowie Lednickim [Polcyn 2003]. 
Soczewica była uprawiana w mniejszym stopniu niż zboża, groch i bób [Topolski 
1964]. Znaleziska grochu i bobu z terenu Polski sięgają okresu halsztackiego epoki 
żelaza (650–400 p.n.e.) [Topolski 1964]. Nasiona soczewicy odkryto podczas prac 
archeologicznych w Gnieźnie, bobu — w Biskupinie, Bonikowie, Gieczu, Gnieźnie, 
Poznaniu, natomiast nasiona grochu — w Biskupinie, Gieczu, Gnieźnie, na Ostro-
wie Lednickim, w Poznaniu, Trzemesznie, Tumie [Topolski 1964]. Liczne nasiona 
bobu (Vicia faba L.) stwierdzono również na wczesnośredniowiecznym stanowisku 
przy ul. Dylinki w Gdańsku [Badura 2011]. Znajdowany na wykopaliskach arche-
ologicznych należy do formy drobnonasiennej (Vicia faba L. var. minor), dawniej 
określany jako bób celtycki (Vicia faba L. var. minor celtica nana Heer) [Lityńska-
-Zając, Wasylikowa 2005]. Analizując sporządzone przez Polcyna [2003] zesta-
wienie roślin z wykopalisk na Ostrowie Lednickim i Gieczu, zauważamy w nim 
wymienione nasiona grochu (Pisum sativum) (ryc. 3) i bobu (Vicia faba) (ryc. 4).

Ryc. 3. Nasiona grochu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 3. Pea seeds; photograph by M. Jóźwikowska
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Ryc. 4. Nasiona bobu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Vicia faba seeds; photograph by M. Jóźwikowska

Według Dembińskiej [1963] między X a XV wiekiem najczęściej uprawianym 
warzywem był groch. Prawdopodobnie nasiona ww. roślin strączkowych przezna-
czano do spożycia po ugotowaniu, o czym wspomina św. Hildegarda w swojej 
książce kucharskiej: „Lepiej poczują się tylko ci, którzy mają słabe wnętrzności 
(hemoroidy, przepuklinę, żylaki), jeśli często będą popijać ciepłą zupę grochową” 
[Strehlow 2009, s. 41].

Rośliny włókniste i oleiste

Rośliny włókniste i oleiste stanowiły nie tylko cenną bazę pokarmową, ale miały 
też znaczenie użytkowe. Najważniejszymi roślinami przemysłowymi uprawianymi 
przez słowiańskich chłopów były len i konopie [Moszyński 1967]. Len uprawiany 
jest na terenie Europy od młodszej epoki kamiennej, natomiast konopie wzmian-
kowane są przez historyka Herodota (ok. 450 roku przed n.e. w Tracji i Sycylii) 
[za Moszyński 1967]. Wszystkie formy uprawne lnu wywodzą się od dzikiego 
lnu wąskolistnego (Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell., syn. 
L. bienne Mill.). Znany od neolitu ze stanowisk na Bliskim Wschodzie również 
w Egipcie. W Polsce w tym okresie stwierdzony na stanowisku kultury ceramiki 
wstęgowej rytej w Strzelcach koło Mogilna i od tego momentu prawdopodobnie 
stale uprawiany [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Niezwęglone nasiona lnu 
(Linum usitatissimum), fragmenty owoców i łodygi (paździerze) zachowały się na 
przyczółku mostu gnieźnieńskiego na Ostrowie Lednickim oraz na moście i grobli 
w Gieczu [Polcyn 2003] (ryc. 5). 

Liczne pozostałości lnu (nasiona, torebki, łodygi, paździerze) zachowały się 
na wczesnośredniowiecznym stanowisku przy ul. Dylinki w dawnym Gdańsku 
[Badura 2011]. Obficie na tym stanowisku pojawiły się również nasiona konopi 
(XI i XII w.) [Badura 2011]. 
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Ryc. 5. Nasiono i fragmenty owoców lnu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Seed and fragments of flax fruit; photograph by M. Jóźwikowska

Na podstawie badań wykopaliskowych Polcyn [2003] stwierdza znaczne na-
gromadzenie szczątków lnu w warstwach kulturowych, przypuszczając, że na obu 
stanowiskach (Ostrów Lednicki i Giecz) produkowano surowiec tkacki. Jeżeli 
w X–XII wieku Ostrów Lednicki i Giecz były dużymi centrami osadniczymi, to 
można wnioskować, że produkowano tam również przędze i gotowe wyroby, na 
co wskazują znaleziska szczątków lnu w wykopaliskach archeologicznych wczes-
nośredniowiecznego Gniezna, Poznania, Santoka i Bonikowa [Polcyn 2003]. 
Włókno lnu przeznaczano do produkcji odzieży, natomiast konopi — do wyrobu 
powrozów, sieci i sznurów [Polcyn 2003]. Topolski [1964] twierdzi, że z włókien 
lnu i konopi wyrabiano tkaniny, powrozy i prawdopodobnie sieci rybackie, nato-
miast z nasion pozyskiwano olej bądź spożywano je w postaci prażma i polewek. 
Olej jadalny, wytłaczany z siemienia lnianego, nie stanowił priorytetu w uprawie 
lnu [Polcyn 2003]. W warstwach kulturowych przyczółka mostu gnieźnień-
skiego na Ostrowie Lednickim oraz mostu i grobli w Gieczu znaleziono także 
pojedyncze niezwęglone nasiona maku (Papaver somniferum L.) [Polcyn 2003]. 
Mak jest rośliną od dawna znaną Słowianom i uprawianą przez nich dosyć po-
wszechnie [Krasna-Korycińska 2010]. Stanowił nawet w niektórych rejonach 
uprawę reprezentatywną [Krasna-Korycińska 2010]. Nasiona maku dodawano 
do potraw obrzędowych, są one również obecne współcześnie np. na stole wigi-
lijnym w postaci makowca czy makiełek. Dembińska [1963] na podstawie źródeł 
porównawczych, głównie ruskich, stwierdza, że w XI wieku rozgotowane ziarna 
konopne służyły za bryję, a mak dodawano do potraw dla smaku. Badura [2011] 
potwierdza, że mak stosowano jako przyprawę czy też lek, a z maku, lnicznika 
siewnego oraz rzepaku uzyskiwano olej. Nasiona rzepaku wystąpiły w XIII wieku, 
już wcześniej zaś, w wieku XI, wykorzystywano nasiona lnicznika siewnego, nie-
stety tradycja ta z nieokreślonych powodów zaginęła w okresie średniowiecza 
[Badura 2011]. 
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Warzywa w uprawach słowiańskich

Spośród warzyw na znacznych obszarach Słowiańszczyzny hodowano rzepę 
(Brassica campestris L. var. rapa L.) o dwóch odmianach: subvar. depressa Schulz 
(rzepa zwyczajna) o korzeniu kulistym oraz subvar. oblonga Schulz (rzepa podłu-
gowata) o korzeniu wydłużonym [Moszyński 1967]. Rzepa to prastara roślina 
uprawna, której zasięg występowania sięga od Atlantyku do Pacyfiku. Na wyspie 
Ostrów Lednicki wśród pozostałości warzyw znaleziono nasiona kapusty polnej — 
rzepy (Brassica campestris) i kapusty czarnej, nazywanej również gorczycą czarną 
(Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) [Polcyn 2003]. Według przekazu św. Hilde-
gardy rzepa to podgatunek kapusty polnej. Do konsumpcji wykorzystywany jest 
korzeń, który po zbiorze należy na 2–3 dni przed spożyciem zakopać w wilgot-
nej glebie, co spowoduje, że rzepa będzie lżej strawna i można będzie jeść ją na 
surowo [Strehlow 2009]. Według Moszyńskiego [1967] dawniej na wsi rzepę 
pieczono jak ziemniaki. Prawdopodobnie była jednym z podstawowych skład-
ników pożywienia wczesnośredniowiecznej ludności naszego kraju [Topolski 
1964]. Wskazywać na to mogłaby nazwa Rzepicha, nadana żonie legendarnego 
Piasta [Topolski 1964]. Rzepa na stołach ludzi zamożnych prawdopodobnie 
nie pojawiała się w czasie urodzaju i dostępności innych produktów oraz w cza-
sie serwowania posiłków o charakterze reprezentacyjnym [Krasna-Korycińska 
2010]. Nie należała jednak do produktów pogardzanych, skoro w okresie pełnego 
średniowiecza wystąpiła na stołach królewskich [Krasna-Korycińska 2010]. Gall 
Anonim napisał: „I na stołach królewskich [przecież] nieraz podaje się jakąś lichszą 
potrawę, ażeby nią usunąć przesyt po co dzień jadanych delicjach” [Gall Anonim 
2008, s. 60]. 

Innym warzywem powszechnie uprawianym przez Słowian był pasternak 
(Pastinaca sativa L.), nie stwierdzono jednak jego nasion wśród pozostałości wa-
rzyw z Ostrowa Lednickiego. Pasternak uprawiano ze względu na jego korzeń, 
który służył do konsumpcji. Św. Hildegarda opisuje: „Pasternak jest bardzo starym 
warzywem, ma korzeń długości do 30 cm i słodkawy, przypominający seler smak. 
Tak jak marchew jest dobry dla zdrowego i chorego” [Strehlow 2009, s. 42]. 
Współcześnie pasternak (Pastinaca sativa) jest rośliną mało znaną, pomimo że 
w krajach Europy Środkowej był jednym z ważniejszych warzyw uprawianych już 
od wczesnego średniowiecza [ Jadczak, Orłowski 1999]. Korzenie pasternaku 
można spożywać w postaci surówek i sałatek, a po ugotowaniu jako dodatek do 
potraw zastępujący ziemniaki [ Jadczak, Orłowski 1999]. 

Znaczenie upraw

Na podstawie źródeł pisanych możemy stwierdzić, że we wczesnym średniowieczu 
Słowianie zakładali i pielęgnowali ogrody. W Księdze Rogera, geografia arabskiego 
z XII wieku al-Idrisiego, tak opisano Kraków: „…jest on miastem pięknym i wiel-
kim, o wielu domach i mieszkaniach, targach, winnicach i ogrodach” [za Lis, 
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Lis 2009]. Również badania etnografów potwierdzają, że Słowianie zakładali 
ogrody w pobliżu domostw. Uprawiano w nich głownie warzywa, rośliny tech-
niczne — len, konopie, i sporadycznie zboża, np. jęczmień [Lis, Lis 2009]. 

Systemy gospodarcze zastosowane w pradziejach nie powodowały trwałych 
odlesień. Dominowała wówczas gospodarka wielokierunkowa, eksploatująca różne 
strefy ekologiczne przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik intensywnych i eks-
tensywnych [Kurnatowska 2002]. Wprowadzenie w okresie neolitu nowych 
sposobów eksploatacji środowiska było początkiem przekształcania naturalnych 
ekosystemów [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Ze względu na słabe zalud-
nienie okolic Lednicy w okresie neolitu, prawdopodobnie liczba ludności wynosiła 
najwyżej 100 osób, człowiek wówczas wpływał tylko nieznacznie na środowisko 
przyrodnicze [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Dopiero we wczesnym śred-
niowieczu nastąpiła zmiana kierunków eksploatacji w gospodarce, a priorytetem 
stały się uprawy zbożowe i mechaniczna, orna obróbka ziemi z zastosowaniem 
narzędzi ornych i zwierząt pociągowych. Nowa gospodarka żywnościowa w cza-
sach wczesnopiastowskich znacząco wpływała na krajobraz przez stałe i  trwałe 
odlesianie. Na terenie dzisiejszej Wielkopolski odlesienie w X wieku dochodziło 
do 20%, natomiast w obrębie regionów osadniczych, przede wszystkim wokół 
głównych grodów wynosiło aż 50–60% [Kurnatowska 2002]. W czasach pierw-
szych Piastów (od połowy X do połowy XI w.), liczba ludności w regionie Lednicy 
(nie licząc mieszkańców grodu, którzy nie należeli do bezpośrednich producen-
tów) wzrosła do 1320 osób, zatem gęstość zaludnienia wynosiłaby 10,5 osoby/
km2 [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Według Moszyńskiego [1967] wśród 
Słowian była rozpowszechniona gospodarka jednopolowa leśna, którą cechuje 
czasowe użytkowanie pól świeżo pozyskanych spod lasu i przeznaczanie ich z po-
wrotem pod las bez zamiaru powtórnego wykorzystywania pod radło. Towarzyszy 
jej żarowa, czyli łazowa technika trzebieży lasu, stąd gospodarkę tę spotykamy 
w literaturze naukowej pod nazwą: żarowa lub łazowa. Gospodarka dwupolowa 
leśna jest ściśle związana z poprzednią, dlatego że przy wzrastającej gęstości za-
ludnienia, kiedy obszarów leśnych było coraz mniej, rolnik zmuszony był syste-
matycznie co kilkanaście lat powracać do porzuconych przez siebie terenów po- 
rośniętych drzewami. 

W początkowych fazach okresu wczesnośredniowiecznego technika żarowa, 
w której zazwyczaj porzucano grunty uzyskane przez wypalenie, coraz częściej 
zastępowana była techniką orną [Hensel 1987]. Stosowane były jeszcze narzędzia 
drewniane, jak radła i sochy, ale prawdopodobnie używano już narzędzi z oku-
ciami żelaznymi. Postęp w technice ułatwiał uzyskiwanie większych plonów, co 
w konsekwencji przyczyniło się do powstania rolnictwa czysto ornego. Socha była 
typowym narzędziem służącym do mechanicznej uprawy roli, na terenach leś-
nych Rusi zaczęto używać dosyć wcześnie radła typu rylcowego [Hensel 1987]. 
Na terenach południowych już na początku okresu wczesnośredniowiecznego 
radło typu rylcowego zostało wyparte przez radło z płozą. Od podłużnych radeł 
dwu- i jednoręcznych Słowianie przeszli do uprawy pługiem. Skrócono za długą 
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grządziel, umocniono całość i dodano przodek do wózka, dzięki czemu orka stała 
się bardziej regularna i równiejsza [Hensel 1987]. Zboże ścinano sierpami żelaz-
nymi, niekiedy ząbkowanymi o rękojeści drewnianej. Dopiero później stosowano 
półkoski i kosy. Zboże wiązano w snopy oraz układano w stogi, po czym młó-
cono je na klepisku zwanym u Słowian gumno lub tok. Do młócenia używano 
cepów, były one pierwotnie jednodzielne, później dwudzielne. Po wymłóceniu 
zboże oczyszczano. Z X wieku pochodzą znaleziska dobrze oczyszczonych ziaren 
zbóż, np. z Gniezna i Szczecina, niestety nie znamy sposobów ich oczyszczania 
[Hensel 1987]. Ziarno przechowywano w rozmaitych pomieszczeniach np. w ja-
mach drążonych w ziemi, dużych naczyniach o ścianach wyplecionych z wikliny 
i słomy, skrzyniach drewnianych, od IX do X wieku w spichlerzach naziemnych 
[Hensel 1987]. Do transportu oraz tymczasowego przechowywania ziarna uży-
wano w młodszych fazach okresu wczesnośredniowiecznego worków [Hensel 
1987]. W okresie średniowiecza typowym „zakonem rolniczym” byli cystersi silnie 
związani ze wsią, posiadający wsie i dobra ziemskie, co stanowiło podstawę ich eg-
zystencji [Wyrwa 2000]. Można to stwierdzić na podstawie analizy XII-wiecznych 
tekstów.

Mielenie, a właściwie rozcieranie, ziarna w okresie wczesnośredniowiecznym 
odbywało się za pomocą żarn obrotowych. Kamienie żarnowe były starannie dobrane, 
wykonywano je głównie z granitu. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione 
były żarna bardzo prymitywne, składające się z płaskiego kamienia i z rozcieracza 
[Krasna-Korycińska 2010]. Od połowy X wieku zaczęto stosować doskonalsze 
technicznie żarna tzw. pełnoobrotowe. Ten typ żarn przetrwał aż do XX wieku 
i był wówczas stosowany pomimo funkcjonowania młynów. Źródła etnograficzne 
podają, że żarna służyły również do rozcierania soli [Krasna-Korycińska 2010]. 
Do przetwarzania ziarna stosowano także stępy, były to urządzenia pozwalające na 
rozbicie ziarna, co umożliwiało przygotowanie kaszy. Obok prymitywnych ręcznych 
stęp używano w okresie wczesnośredniowiecznym stęp nożnych [Hensel 1987]. 
Stosowano także stępę kadłubową (wydłubana z jednego kawałka drewna, przy-
pominająca maselnicę) oraz stępę nożną [Krasna-Korycińska 2010]. Ważnymi 
sprzętami dla Słowian były prażnice, czyli gliniane naczynia o kształcie zbliżonym 
do prostokąta, wykorzystywane do podsuszania ziarna w celu łatwiejszego zmielenia, 
jak również przechowywania. Suszono na niej także owoce i zioła. Olej wytłaczano 
w specjalnych prasach podobnych do tych, które były używane jeszcze niedawno 
na niektórych terenach Słowiańszczyzny [Hensel 1987]. 

Współcześnie, propagując zachowanie starych odmian roślin uprawnych, zwra-
camy uwagę na ochronę zasobów genowych, na ratowanie ginących genotypów 
[Sazońska 2010]. Zachowanie starych gatunków i ich odmian wpływa na zwięk-
szenie różnorodności upraw, co w konsekwencji zapewnia różnorodność siedlisk. 
Większość „dawnych” gatunków, niestety ustępujących, cechują mniejsze wymagania 
uprawowe, co pozwala ograniczyć nawożenie oraz ochronę roślin. Gatunki te są 
przydatne w produkcji ekologicznej, a także do podtrzymania produkcji rolniczej 
na terenach mniej ważnych (marginalnych) [Sazońska 2010]. 
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Projekt poletek z uprawami roślin

Rekonstrukcja zagrody na wyspie Ostrów Lednicki stworzyła dogodne warunki 
do utworzenia w ich pobliżu poletek z roślinami uprawianymi przez Słowian 
w średniowieczu. Obok zagrody powstały poletka (ryc. 6), na których wysiewane 
będą podstawowe gatunki roślin uprawianych na tych terenach we wczesnym 
średniowieczu. Rośliny wybrano na podstawie badań paleobotanicznych prowadzo-
nych przede wszystkim w Wielkopolsce, które opisano powyżej. Są to: pasternak 
zwyczajny (Pastinaca sativa), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), len zwyczajny 
(Linum usitatissimum), soczewica jadalna (Lens culinaris), bób (Vicia faba), kapusta 
polna (Brassica campestris), pszenica płoskurnica (Triticum dicoccum). W planach 
jest rozbudowa poletek i wysiewanie na nich kolejnych gatunków roślin, które były 
uprawiane na tym terenie w średniowieczu.

Ryc. 6. Plan poletek z roślinami uprawianymi przez Słowian: 1. pasternak zwyczajny 
(Pastinaca sativa), 2. proso właściwe (Panicum miliaceum), 3. len zwyczajny (Linum usita-
tissimum), 4. soczewica jadalna (Lens culinaris), 5. bób (Vicia faba), 6. kapusta polna — 

rzepa (Brassica campestris), 7. pszenica płaskurka (Triticum dicoccon); rys. K. Renn 
Fig. 6. Plan of testing grounds with crops cultivated by Slavs: 1. parsnip (Pastinaca sativa), 2. pro-
so millet (Panicum miliaceum), 3. common flax (Linum usitatissimum), 4. lentil (Lens culinaris), 
5. broad bean (Vicia faba), 6. turnip (Brassica campestris), 7. emmer wheat (Triticum dicoc-

con); drawn by K. Renn
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Crops at the Farmstead on Ostrów Lednicki (Lednica Holm)

Reconstruction of an early medieval farmstead on the island on Lake Lednica called Ostrów 
Lednicki (Lednica Holm) created convenient conditions for designing some testing grounds 
for medieval Slavonic crops. These plots, situated nearby the farmstead (fig. 7), are planned 
to be sown over with basic crops of the sort cultivated in this region in the early Middle 
Ages. The plants were chosen on the basis of palaeobotanical research conducted first of all 
in Greater Poland and described in the article. These are: parsnip (Pastinaca sativa), proso 
millet or common millet (Panicum miliaceum), common flax or linseed (Linum usitatissi-
mum), lentil (Lens culinaris), broad bean or field bean (Vicia faba), turnip or Chinese cabbage 
(Brassica campestris), emmer wheat (Triticum dicoccum). The testing grounds are also planned 
to be expanded and sown over with other crops cultivated in this area in the Middle Ages.


