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adania archeologiczne prowadzono w związku
z podjętą przez Urząd Miasta w Człuchowie rewitalizacją
tamtejszego założenia zamkowego1. objęto nią obszar pół-
nocnego międzymurza oraz północne skrzydło Zamku Wy-
sokiego. Prace realizował Instytut Archeologii UW i Fun-
dacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, a kierował
nimi autor. W roku 2009 trwały od 6 kwietnia do 27 listo-
pada, a w 2010 – od 5 kwietnia do 24 września. Badania
finansowane były przez Urząd Miasta w Człuchowie oraz
IA UW.

opracowany na użytek badań program uwzględ-
niał szeroki zakres działań związanych z rewitalizacją zam-
ku. Zakładał zatem rozpoznanie omawianego obszaru wy-
kopami szerokopłaszczyznowymi. Duże zróżnicowanie ba-
danego terenu, który obejmował obwód obronny, przejazd
bramny i północne skrzydło zamkowe, wpłynęło na po-
dział badanej przestrzeni na odcinki, omówione w poniż-
szym tekście osobno (Ryc. 1).

W pierwszej kolejności wytyczono dwa wykopy
o łącznej powierzchni dwóch arów w północno-wschod-
nim narożniku międzymurza Zamku Wysokiego (Ryc. 1).
Natrafiono w nich głównie na dużej, bo ponad trzymetro-
wej, miąższości nawarstwienia pochodzące z czasów nowo-
żytnych. Ich powstanie należy wiązać z powolną degradacją
obwodu obronnego i zaśmiecaniem tej części zamku już
od XvII wieku. Ponadto obszar ten został zagruzowany
w końcu XvIII wieku w związku z rozbiórką Zamku Wy-
sokiego. Poniżej wskazanych nawarstwień natrafiono już tyl-
ko na zasypiska wkopów budowlanych. W ich stropie od-
słonięto dwa rzędy dołów posłupowych. Były one pozosta-
łością po rusztowaniach budowlanych, których rekonstruo-
wana szerokość wynosiła około półtora metra. Skądinąd
wiadomo, że budowniczowie krzyżaccy stosowali ten typ
rusztowań dość często, a jedynie sporadycznie – głównie
w miejscach trudniej dostępnych dla prac murarskich (np.
na wieżach zamkowych) – tzw. przewieszone (ARSZyńSKI

1995: 160–163). Znaczącym znaleziskiem w tym rejonie ba-
dań był również skład cegieł kształtek, ułożonych w kilku
warstwach wzdłuż ściany zamku. To, jak dotąd, jedyny od-
kryty na Pomorzu Gdańskim budowlany skład gotyckiego

B

detalu architektonicznego. Wydobyto z niego około 200 ce-
gieł służących do wymurowania żeber sklepiennych oraz
wykończenia profilowanych glifów okiennych. Prawdopo-
dobnie miały one posłużyć do prac budowlanych prowa-
dzonych w północnym skrzydle Zamku Wysokiego.

Istotne odkrycia przyniosły prace prowadzone pod
wieżą, na zachód od odsłoniętego w 2008 roku zespołu
przedbramia Zamku Wysokiego (STARSKI, KURDWANoW-
SKI 2008) (Ryc. 1, 2). objęto nimi obszar I i II między-
murza. Pozwoliły one rozpoznać sposób zagospodarowania
i wznoszenia tej części zamku człuchowskiego. Dopiero na
ich podstawie możliwe stało się zrekonstruowanie kolejno-
ści prac budowlanych przy fundamentach zamku i murów
oporowych międzymurza oraz fosy (STARSKI, KURDWA-
NoWSKI 2010).

W świetle poczynionych spostrzeżeń należy stwier-
dzić, że pierwszy inżynieryjny etap budowy, związany z przy-
gotowaniem terenu, łączył się z przemieszczeniem dużych
mas ziemi, w celu zaakcentowania form terenowych założe-
nia. Pogłębiono wtedy przesmyki łączące cypel z terenem
miejskim i półwyspem po wschodniej stronie zamku, lo-
kując w nich fosy zamkowe. Na krawędzi fos wzniesiono
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kamienno-ceglane mury oporowe, względnie obwodowe.
Najprawdopodobniej równocześnie podjęto prace przy fun-
damentowaniu Zamku Wysokiego (Ryc. 3), bowiem na tej
samej głębokości znajduje się stopa fundamentu wieży i za-
budowań zamkowych oraz muru oporowego fosy. Praktyka
warsztatu budowlanego nakazywałaby zatem wykonanie
szerokopłaszczyznowego wykopu fundamentowego. W dru-
giej fazie wznoszenia zabudowań w rejonie Zamku Wy-
sokiego przystąpiono do oddzielenia go od II przedzamcza
(Ryc. 3). Wytyczono wówczas fosę wewnętrzną, a od stro-
ny Zamku Wysokiego wzniesiono dwa mury oporowe, od-
słonięte podczas badań terenowych. Tworzyły one między-
murza obronne Zamku Wysokiego. Na podstawie analizy
układu nawarstwień i topografii terenu można stwierdzić,
że najpierw wybudowano II mur oporowy parchamu, zlo-
kalizowany dalej od Zamku Wysokiego, ponieważ zamykał
on fosę. Dopiero później przystąpiono do budowy muru
oporowego I międzymurza od strony Zamku Wysokiego.
Stopa jego fundamentu jest posadowiona nieco wyżej.
Dopiero po zakończeniu prac przy tym murze wzniesiono
zespół przedbramia i towarzyszących mu budynków. Po za-
kończeniu prac fundamentowych przy Zamku Wysokim,
dalszą budowę jego naziemnej części prowadzono rozdziel-
nie od wznoszenia murów oporowych międzymurza.

Na podstawie analizy układu nawarstwień w wy-
kopach wytyczonych pod wieżą można przypuszczać, że
w czasach budowy zamku (po zakończeniu jego fundamen-
towania) teren ten był zagospodarowany na potrzeby pla-
cu budowy. Wyróżniono tam bowiem ponad półmetrowej
miąższości warstwy szarobrunatnego piasku ze spalenizną,
dużą ilością fragmentów naczyń ceramicznych (głównie
dzbanów) oraz kości zwierzęcych. Być może zlokalizowano
tu zabudowania mieszkalne dla robotników zatrudnionych
przy budowie warowni lub spożywali oni w tym miejscu
posiłki.

Po zakończeniu prac budowlanych w międzymu-
rzu nie zaśmiecano jego obszaru, bowiem pełnił on głównie
funkcje obronne. Czytelne są natomiast nawarstwienia da-
towane od drugiej połowy Xv wieku, co wiązać należy z po-
wolną degradacją fortyfikacji oraz wykorzystaniem między-
murza na zabudowania gospodarcze lub dla służby. obszar
pod wieżą zaczęto w tym czasie wykorzystywać jako śmiet-
nisko, w którym najliczniej występowały odpady w postaci
kości zwierzęcych, związane z konsumpcją mięsa i podzia-
łem tuszy na części. W sumie, ze śmietniska wydobyto ich
blisko siedemdziesiąt tysięcy, a miąższość warstw śmietni-
skowych wynosiła ponad dwa metry. Poza kośćmi liczne
były także ułamki naczyń ceramicznych, w tym kamionko-
wych z warsztatów siegburskich, waldenburskich, a także
z okolic Dreihausen. Uzupełnieniem asortymentu naczyń
stołowych są liczne wyroby szklane, zachowane jednak tyl-
ko fragmentarycznie, w formie den od szklanic i pucharów.
Liczną grupę stanowią również półsurowce i wyroby koś-
ciane oraz przedmioty metalowe, w tym militaria. Przede
wszystkim jest to ponad osiemdziesiąt grotów bełtów do
kusz (Ryc. 4) oraz ponad czterdzieści kul armatnich.

Pochodzą one z drugiej połowy Xv wieku i prawdopodob-
nie można je wiązać z okresem wojny trzynastoletniej.

Do XvI wieku teren pod wieżą był niezabudowa-
ny. Pierwszą zmianą w zakresie zagospodarowania tego ob-
szaru była przebudowa baszty narożnej, zlokalizowanej przy
załomie muru oporowego fosy od strony I przedzamcza
(Ryc. 2). Zasypano wówczas piwnice funkcjonujące od cza-
sów krzyżackich i odtąd użytkowano ją jako budynek nie-
podpiwniczony. Na poziomie chodzenia ułożono posadzkę
z kwadratowych cegieł posadzkowych. Pas o długości blisko
dwudziestu metrów pomiędzy tą basztą a zespołem przed-
bramia został zajęty przez dwa zabudowania, przylegające
od zachodu do budynków bramnych. Były one niepod-
piwniczone i wzniesione prawdopodobnie w lekkiej kon-
strukcji drewnianej lub drewniano-ceglanej. Pierwsze infor-
macje o nich pojawiają się już w lustracjach szesnastowiecz-
nych, ale także w osiemnastowiecznych (lustraCJa… 1961:
205–215; KośCIńSKI 1904: 197–198; iNWeNtarZ…
2008: 6–7). Czytelne w nawarstwieniach fundamenty nie
pozwalają jednak na określenie czasu powstania omawia-
nych budynków. Zabudowania te, tak jak niemal całe zało-
żenie zamkowe, zostały rozebrane w końcu osiemnastego
stulecia.

ostatni z wykopów z 2009 roku wytyczono w prze-
jeździe bramnym, już w obrębie czworoboku Zamku Wy-
sokiego. Na głębokości półtora metra natrafiono w nim na
bruk położony w czasach krzyżackich (Ryc. 5). Jest on kon-
tynuacją bruku odsłoniętego w zespole przedbramia i na
dziedzińcu, w pierwszym sezonie prac archeologicznych.
Ma on podobnie wyprofilowany rynsztok wzdłuż osi prze-
jazdu. Ustalono jednak, że spływ wody skierowano zarów-
no w stronę północną, jak i południową, czyli do wnętrza
zamku. Jest to jeszcze jeden argument potwierdzający
współczesne rekonstrukcje zamku i wskazujący, że przejazd
bramny był niezadaszony – w XvI wieku określano go
jako plac pod wieżą (lustraCJa… 1961: 205–215; STEIN-
BREChT 1920).

Prace archeologiczne w 2010 roku objęły swoim
zasięgiem północne skrzydło Zamku Wysokiego (wykop
24), wzniesione w pierwszej połowie XIv wieku, a rozebra-
ne w końcu XvIII wieku. W latach 1822–1825 zbudowa-
no w jego miejscu kościół ewangelicki (Ryc. 1); (STARSKI,
KURDWANoWSKI 2008; 2010). Celem prac była rekon-
strukcja zagospodarowania przestrzeni północnego skrzy-
dła Zamku Wysokiego na podstawie układu nawarstwień
i zachowanych reliktów architektury w piwnicach zamko-
wych. Wiązało się to z usunięciem blisko 1800 m3 ziemi
i gruzu, którymi zasypano dawne pomieszczenia użytkowe
piwnic i przyziemia. W ciągu sześciu miesięcy wykopalisk
odsłonięto całe zasypisko północnego skrzydła zamkowego,
o głębokości około dziewięciu metrów. Rozpoznano sposób
jego fundamentowania oraz zadokumentowano wszystkie
zachowane relikty architektury.

W wyższych warstwach zasypiska natrafiono na
dziewięć ceglano-kamiennych fundamentów pod filary
podtrzymujące empory dawnego kościoła ewangelickiego.
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Były one postawione na fundamencie kamiennym, poło-
żonym na glinie. Dodatkowo wzmocniono je drewnianymi
rusztami. Głębokość tych fundamentów była różna i wy-
nosiła od dwóch do nawet czterech metrów. Wynikało to
z niestabilności gruntu, który tworzyło gruzowisko zasy-
pane ledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, w czasie rozbiórki
zamku.

Poniżej natrafiono już na fundamenty północnego
skrzydła Zamku Wysokiego, pochodzące z czasów krzyża-
ckich. ściany na poziomie parteru zachowały się bardzo frag-
mentarycznie, i to jedynie po stronie północnej i wschod-
niej. W częściach południowej i zachodniej musiały zostać
rozebrane w końcu XvIII wieku, bowiem zostały przemu-
rowane podczas budowy kościoła ewangelickiego. Lica mu-
rów średniowiecznych były znacznie zniszczone i tylko częś-
ciowo zachowane. Widoczne były w nich ślady oporów
sklepiennych, prawdopodobnie po pięcioczęściowym skle-
pieniu krzyżowo-żebrowym z oknem doświetlającym przes-
trzeń przyziemia w każdym przęśle. odsłonięto także po-
ziom kondygnacji piwnicznej. Była to jedna hala przesklepio-
na kolebką, z której zachowały się jedynie opory sklepienne
(Ryc. 6). od północnej strony zaopatrzono je w ostrołuko-
we sklepienia lunetowe nad oknami doświetlającymi piwni-
cę (otwory okienne były wyprowadzone skośnie z poziomu
przyziemia Zamku Wysokiego). Natrafiono także na klatkę
schodową prowadzącą na dziedziniec zamkowy. Była ona
wymurowana z cegieł i zamknięta łukami odcinkowymi.

W sumie przebadano blisko osiem arów prze-
strzeni zabytkowej. Pozyskano około 130 000 zabytków ru-
chomych, w tym liczne fragmenty naczyń ceramicznych,
kafli i kości zwierzęcych, wydobytych głównie w rejonie
międzymurza Zamku Wysokiego. Stanowią one ciekawy
zbiór pozwalający rekonstruować kulturę materialną miesz-
kańców zamku. Istotną wartość stanowią także ułamki na-
czyń szklanych oraz wyrobów metalowych, głównie okuć
budowlanych i gwoździ. Liczną grupą wśród tego rodzaju
zabytków są militaria, w tym groty bełtów kusz (Ryc. 4)
i kamienne kule armatnie. Ważnym źródłem pozwalającym
na odtworzenie wystroju wewnętrznego zamku są również
detale architektoniczne, m.in. cegły żeber sklepiennych,
tzw. kształtki oraz płytki posadzkowe. Zdecydowanie naj-
ciekawszym znaleziskiem jest zbiór blisko 180 cegieł kształ-
tek służących do wymurowania żeber sklepiennych (Ryc. 7).
Wszystkie były pokryte malowidłami gotyckimi w postaci
czarnych, skośnych linii prostych i łamanych, a także gwiazd,
kół szprychowych oraz kropek. Pola pomiędzy liniami były
częściowo malowane na szaro, niebiesko i brązowo.

Mgr Michał Starski
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
m.starski@uw.edu.pl
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xcavations in the northern outer ward of the
high Castle were continued during the two last seasons.
They also encompassed the gateway passage and the north-
ern wing of the castle. The castle itself was built in the first
half of the 14th c. and in 1822–1825 it was converted into
a Protestant church. Architectural relics of the outer ward’s
buildings and the castle cellars were revealed and docu-
mented in the course of investigations. It enabled the re-
searchers to identify the way of usage of the examined
space, including spatial divisions in the late Middle Ages
and the Modern period. This provides data to reconstruct
this part of the castle premise. It is also possible to identify
the sequence of building works during the construction of
the castle’s foundations and the revetment walls of the outer
ward and the moat. The fieldwork revealed i.a. the relics of
the outer ward’s buildings. These commenced to be con-
structed as early as in the 15th c., but mainly in the Modern
period. It was also possible to reveal and document the
pavement in the gateway passage. The level of the basement
in the northern wing of the high Castle with preserved

vault buttresses was revealed. These were in all probability
remains of a cross and rib vault. Furthermore, the level of
the cellar was revealed with no internal divisions having
survived. All that remained were vault buttresses of a barrel
vault with ogive windows which provided the cellar with
additional daylight. Moreover, a staircase which led to the
inner ward was also found.

An assemblage of more than 130 000 movable rel-
ics was acquired. Its major component were animal bones,
related to meat consumption. Sherds of pottery vessels
were also numerous. The assortment of tableware was com-
pleted by frequently found glassware. Groups of semi-raw
materials, bone artefacts and metal relics (including
weaponry) were also identified. The latter are first of all
more than 80 bolt heads and more than 40 cannon balls.
180 shaped bricks used for the construction of vault ribs
were found in the tumble of the northern wing of the high
Castle. All were covered with Gothic paintings.

translated by Grzegorz Żabiński

MIChAł STARSKI

człuchów (thE cAstLE), thE PomorskiE voivodEshiP. ExcAvAtions in 2009–2010

E



MIChAł STARSKI

Ryc. 1. Plan założenia zamkowego w Człuchowie z zaznaczonym obszarem prac badawczych (A – wykopy z lat
1960–2003; B – wykopy z 2008 r. (10–15); C – wykopy z 2009 r. (16–23); D – wykopy z 2010 r. (24–25);
E – numeracja wykopów; F – relikty architektury) (oprac. M. Starski).
Fig. 1. Plan of the castle premise in Człuchów with marked areas of excavation works (A – trenches from 1960–
2003; B – trenches from 2008 (10–15); C – trenches from 2009 (16–23); D – trenches from 2010 (24–25);
E – trench numbering; F – architectural remains).

PLANSZA 96

Ryc. 2. Widok północno-zachodniej części międzymurza Zamku Wysokiego odsłoniętego w 2009 r.
(fot. M. Starski).
Fig. 2. view of the north-western part of the outer ward of the high Castle, revealed in 2009.
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PLANSZA 97

Ryc. 3. Rekonstrukcja części założenia zamkowego wg C. Steinbrechta (1920) i faz jego rozbudowy (A – I etap:
wznoszenie fundamentów Zamku Wysokiego i murów oporowych fosy; B – II etap: wytyczenie fosy od strony II
przedzamcza i wznoszenie jej murów oporowych; C – III etap: wznoszenie muru oporowego w północnym między-
murzu oraz zespołu przedbramia Zamku wysokiego; D – zasięg fos zamkowych) (oprac. M. Starski).
Fig. 3. Reconstruction of part of the castle premise according to C. Steinbrecht (1920) and its construction phases
(A – Stage I: construction of the foundations of the high Castle and the revetment walls of the moat; B – Stage II:
outlining of the moat on the side of outer Ward II and the construction of its revetment walls; C – Stage III:
construction of the revetment wall in the northern outer ward and the gatehouse complex of the high Castle;
D – extent of the castle moats).

Ryc. 4. Wybór zabytków metalowych z badań założenia zamkowego w 2009 r. (fot. M. Starski).
Fig. 4. Selection of metal artefacts from the excavations in the castle premise in 2009.



Ryc. 5. Bruk w przejeździe bramnym Zamku Wysokiego (fot. M. Starski).
Fig. 5. Pavement in the gateway passage of the high Castle.

Ryc. 6. Zachodnia ściana północnego skrzydła Zamku Wysokiego z zachowanymi oporami sklepiennymi oraz podziałami
kondygnacyjnymi (fot. M. Starski).
Fig. 6. Western wall of the northern wing of the high Castle with surviving vault buttresses and floor divisions.
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PLANSZA 99

Ryc. 7. Wybór cegieł kształtek z zachowaną polichromią wydobytych z piwnic północnego skrzydła Zamku Wysokiego
w 2010 r. (fot. M. Starski).
Fig. 7. Selection of shaped bricks with surviving polychromies, found in the cellars of the northern wing of the high Castle
in 2010.




