
367

Mańka D., Milewski M., Targosz M. 
      2004 Neanderthal economy: recycling stone tools at Poland’s Wylotne Shelter. Antiquity 
              78(301): http://antiquity.ac.uk/projGall/manka/index.html
Valde-Nowak P. 
      2009 Obłazowa and Hłomcza: two Paleolithic sites in the North Carpathians  province 
              of Southern Poland, (w:) B. Adams and B.S. Blades (red.), Lithic materials and  
              Paleolithic societies. Oxford, 196–207.
Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T. 
      2003 Obłazowa Cave. Human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Kraków.
Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T. Miękina B., Sobczyk K.,  
Stefański D., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińęska K. 
      2014 Middle Paleolithic sequences of the Ciemna Cave (Prądnik valley, Poland): The 
              problem of synchronization. Quaternary International 326-327, 125-145.
Wiśniewski A., Adamiec G., Badura J., Bluszcz A., Kowalska A., Kufel-Diakowska B., Mi-
kołajczyk A., Murczkiewicz M., Musil R., Przybylski B., Skrzypek G., Stefaniak K., Zych J. 
      2013 Occupation dynamics north of the Carpathians and Sudeten during the Weich-
              selian (MIS5d-3): the Lower Silesia (SW Poland) case study. Qu-aternary Inter-
              national 294, 20-40.

Małgorzata Chorowskaa

Krzysztof Fokt, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w 
świetle badań archeologicznych,  Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ISBN 978-
83-7638-206-7, 520 s.

 Są dwa sposoby uprawiania nauki, które można zobrazować relacją liści do 
drzewa. Żeby opisać drzewo można starać się zebrać i zadokumentować wszystkie 
opadłe z niego liście albo mając tylko kilka liści próbować zrozumieć sposób, w jaki 
łączyły się niegdyś z gałęźmi, pniem i korzeniami1. Kłopot z poruszaniem się pierw-
szą z tych dróg polega na tym, że możemy nigdy nie dotrzeć do końca; ryzyko 
związane z podążaniem drugą – że pojawią się nowe fakty, niepasujące do wyty-
czonej drogi.
  Stan rozpoznania archeologicznego późnośredniowiecznego osadnictwa 
wiejskiego na Dolnym Śląsku daleki jest od stopnia zaawansowania, w którym 
zostałyby „zebrane i opisane wszystkie liście”.  Wręcz przeciwnie – „zbiór liści” 
jest tak niewielki, że próba budowania na nim spektakularnych syntez wydaje 
się być przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Wieś dolnośląska, podobnie jak 
pozostałe z ziem obecnej Polski, nie może pochwalić się zadawalającym  stanem 
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archeologicznego przebadania.  Jeszcze w 1995 r. został on wręcz określony jako 
„katastrofalny”, a przez ostatnie 20 lat badań, głównie ratowniczych, niewiele się 
zmieniło. Wyniki badań nadal pozostają nieznane szerszemu gronu czytelników.  
A jednak, opowieść którą roztacza przed nami Krzysztof Fokt, wydaje się być peł-
na i wiarygodna. Zapowiada to choćby sposób zredagowania spisu treści – pełny, 
logiczny i konsekwentny zarazem. W jedenastu rozdziałach, rozpisanych z nieco 
uczniowską gorliwością aż po punkty i podpunkty, autor zapowiada wieloaspek-
towe omówienie całości tematu wraz z kwestionariuszem pytań badawczych adre-
sowanych w stronę następnych pokoleń badaczy wsi dolnośląskiej. Szczegółowości 
spisu treści odpowiada drobiazgowe wyliczenie stron poświęconych na omówienie 
poszczególnych zagadnień i akapitów, co jest bardzo przydatne w lekturze tej, ba-
gatela, 520 stronnicowej książki. Ułatwiają ją także zamieszczone na końcu indek-
sy osobowy i geograficzny. Opracowanie indeksów stanowi cenny wyjątek na tle 
wydawanych powszechnie prac naukowych.   
 Zanim przejdę do omówienia treści poszczególnych rozdziałów chciała-
bym przedstawić krótko postać samego Autora. Krzysztof Fokt – archeolog i histo-
ryk w jednej osobie, urodzony w Zgorzelcu, wykształcony w Krakowie, doktoryzo-
wany we Wrocławiu, badacz osadnictwa i ustroju Górnych Łużyc, w szczególności 
osad wiejskich  oraz wymarłej wsi Gębczyce pod Strzelinem okazał się znakomicie 
przygotowany do zgłębiania tematu wsi dolnośląskiej. W obszernym wstępie po-
święconym omówieniu zakresu merytorycznego, terytorialnego i chronologiczne-
go przekonuje czytelnika o potencjale tkwiącym w badaniach archeologicznych, 
jako jedynych mogących uzupełnić informacje płynące ze źródeł pisanych. Na-
stępne dokonuje krytycznego przedstawienia dorobku archeologii środkowoeu-
ropejskiej w poznaniu osadnictwa wiejskiego XIII-XVI w., w krainach ościennych 
względem Śląska, w których uwarunkowania naturalne, kulturowe i historyczne 
pozwoliły na antycypowanie realiów osadniczych na Śląsk, nawet w przypadku 
niewielkiego zasobu źródeł materialnych. 
 Dokłada analiza sytuacji panującej na wsi dolnośląskiej w okresie średnio-
wiecza rozgrywa się w rozdziałach od trzeciego do dziewiątego. Pierwszy z nich to 
esej z historii badań archeologicznych, relacjonujących dzieje badań tematu w burz-
liwych okresach między- i powojennych oraz uwarunkowania zewnętrzne, które 
wpłynęły na specyficzne podejście do tych tematów. Lektura tego rozdziału dobit-
nie pokazuje jaki potencjał badawczy wnosi do omawianej tematyki dokumentacja 
archiwalna  z badań prowadzonych przed wojną, znakomicie wykorzystana przez 
Autora w dalszej części niniejszej książki.  W rozdziale trzecim ujawniły się najsil-
niej jego historiograficzne zamiłowania i talenty. Dalszy rozdział zawiera krytyczną 
analizę źródeł archeologicznych i wnioski płynące z ich interpretacji dla określenia 
funkcji i datowania obiektów archeologicznych. To co najważniejsze zostało zawarte 
w rozdziałach V-IX , omawiających kolejno: wiejskie budynki mieszkalne i gospodar-
cze, infrastrukturę techniczną związaną z osadnictwem wiejskim, wiejską gospodarkę 
żywnościową, ślady wiejskiego rękodzieła i rzemiosła oraz organizację wiejskiej prze-
strzeni osadniczej – ślady rozmierzenia gruntów, przemiany osiedli wiejskich oraz go-
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spodarstwa kmiece i folwarczne. W toku wywodów analitycznych autorowi uda-
ło się zatrzymać na samych wnioskach, przerzucając trudną i niekiedy nurzącą 
warstwę interpretacyjną do rozdziału XI, zawierającego katalog stanowisk. Dzięki 
temu zabiegowi książka ma wartką narrację, a budowany obraz średniowiecznej wsi 
dolnośląskiej jest atrakcyjny, mimo że niekiedy przybiera charakter scenariusza, 
który napełnia się treścią w miarę napływu nowych źródeł pochodzących z badań 
terenowych. Bardzo przekonująco brzmią  w odczuciu recenzenta wszelkie passu-
sy „budowlano-architektoniczne”, dotyczące np. prób rekonstrukcji kształtu  i kon-
strukcji zadaszeń domów dokonywane na podstawie śladów wykrytych w trakcie 
badań archeologicznych lub odczytanych z dokumentacji archiwalnej relacjonującej 
dawne odkrycia. 
 Książka została bardzo starannie zredagowana i wydana, także pod wzglę-
dem ilustracyjnym. Momentami daje się jednak odczuć brak koloru. Dotyczy to 
kilku ilustracji przygotowanych przez Autora w formie barwnych schematów,           
a wydrukowanych w skali szarości, co zmniejsza ich wartość informacyjną. Ta 
ostatnia uwaga nie wpływa na bardzo wysoką ocenę wartości poznawczych pre-
zentowanej pracy. Jest to jedyna monografia omawiająca późnośredniowieczne 
osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku, i jedna z nielicznych w skali Polski  do-
tycząca tej problematyki. Tym samym celnie wypełnia rozległą lukę w polskim 
piśmiennictwie archeologicznym.


