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LEDNIC KA ŁÓ DŹ —  PO W R Ó T DO ŹRÓDEŁ

W ażnym  w ydarzeniem  łączącym  się z archeologicznym i zbioram i M PP na Lednicy 
było przejęcie w grudniu 1995 r. z M uzeum  N arodow ego w Poznaniu, ściślej z jednego 
z jego  oddziałów  —  M uzeum  W ojska Polskiego —  łodzi-dłubanki, którą blisko 40 lat 
temu prow adząca wówczas na Ostrowie Lednickim  prace badaw cze ekspedycja prze
kazała na jego ekspozycję, gdzie wraz z kilkom a innymi zabytkam i stanow iła ona 
ozdobę kolekcji uzbrojenia z okresu tw orzenia się organizacyjnych zrębów  m onarchii 
wczesnopiastow skiej.

W  związku z tym  warto przypom nieć kilka okoliczności łączących się z wym ienioną 
łodzią. O tóż dłubanka ta odkryta została w nam ulisku dennym Jeziora Lednickiego 
w 1960 r. Spoczywała ona w pobliżu południowej krawędzi mostu zachodniego —  
ok. 50 m na zachód od brzegu wyspy (ryc. 1). W ew nątrz łodzi zalegała ceram ika 
wczesnośredniowieczna, żelazny grocik strzały oraz kości psa. W  konstrukcji łodzi 
czytelne są dwie grodzie o szer. ok. 20 cm, spełniające rolę wręg-ław i dzielące ją  
na wodoszczelne części. Charakterystyczny pozostaje dziób łodzi zaciosany stożko
wato, a służący najpewniej do w iązania liny.

Podniesioną wkrótce na pow ierzchnię łódź wydatowano. Chronologię znaleziska 
łączono początkowo intuicyjnie z 1 poł. XI w., nieco później zaś w oparciu o kontekst, 
ściślej zespół m ilitariów odkrytych na linii m ostu zachodniego datow anie to w części, 
jak  się wówczas wydawało, uprawom ocniono (G. M ikołajczyk 1961; K. Anderszow a 
i in. 1963). Obecnie zagadnienie wieku dłubanki znalazło swój finał w postaci analizy 
dendrochronologicznej, która określiła m om ent pow stania łodzi po 966 r.

W ym ieniona data znakom icie wpisuje łódź w lednickie realia, w których funkcjo
nują ju ż  wówczas tak pałac z kaplicą o funkcjach chrzcielnych, jak  i mniejszy kościół. 
By w pełni ocenić znaczenie omawianej dłubanki dodać trzeba, iż reprezentuje ona 
obok egzem plarza z poznańskich N aram ow ic typ dużych łodzi, służących do przewozu 
drużyny zbrojnych lub do transportu dalekosiężnego (J. Górecki 1985).

W  katalogu łodzi odkrytych na obszarze historycznej W ielkopolski (ok. 30 dłuba
nek) om awiany monoxyl wraz z dalszym i 4 łodziam i zalegającym i nadal w wodach 
w okół Ostrowa Lednickiego oraz z wyciągniętą w 1982 r. na pow ierzchnię kolejną 
dłubanką, pochodzącą z wód w sąsiedztwie wyspy, stanowi liczniejszą grupę 6 eg
zem plarzy łodzi (J. Górecki 1985, katalog).

Po przeprowadzeniu uzupełniających zabiegów  konserwatorskich opisana łódź zna
lazła sw oje stałe m iejsce na nowej ekspozycji archeologicznej ukazującej przyczółek 
lednickiego mostu wschodniego (ryc. 2). Ekspozycję autorstw a mgra M. Łastowiec-
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Ryc. 1. Plan jezio ra  Lednickiego z wyspam i oraz z zaznaczonym  m iejscem  wydobycia łodzi. 
Abb. i. Plan des Lednica-Sees m it Inseln und dem  kennzeichneten Ort des Herausziehens des Boots
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kiego oraz plastyka W . Kujawy zorganizowaną w D ziekanow icach w jednym  z po
m ieszczeń odrestaurow anego spichrza z X IX  w. udostępniono publiczności od 22 li
stopada 1996 r., kiedy nastąpiło je j uroczyste otwarcie.

W ystawa prezentuje w form ie otwartej panoram y tak sposób konstrukcji przyczółka 
m ostowego (identyczny z techniką w zniesienia lednickich m ostów), charakter rum o
w iska przyczółka zaścielającego dno jezio ra tuż przy brzegu wyspy oraz stratygrafię 
tego obszaru Lednicy (ryc 3).

Taki sposób w yeksponow ania lodzi stanowi, ja k  się wydaje, odpow iednią jej randze 
oprawę oraz może być zaczątkiem  stałej prezentacji w rozbudowanej z czasem  skali, 
wyników podwodnych poszukiwań, które na Lednicy m ają ju ż  sw oją tradycję (J. G ó
recki, J. W rzesiński 1990).

Janusz Górecki
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Ryc. 2. Łóclź z jeziora Lednickiego w nowym wnętrzu ekspozycyjnym Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy
Abb. 2. Boot aus dem Lednica-See in neuem Ausstellungssaal des Museums der Ersten Piasten 
auf Lednica



Ryc.3. Odtworzone rumowisko jednego z lednickich mostów oraz jego przyczółka.
W  sąsiedztwie takiego otoczenia odkryto iódź
Abb. 3. Wiederhergestellter Schutthaufen einer der Brücken im Lednica-See und deren Kopfes. 
In der Nähe einer solchen Umgebung wurde das Boot gefunden




