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Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy.

Imponujące grodzisko położone na Górze Chełmo, nieopodal Radomska jest największym 

tego typu obiektem na terenie Polski Centralnej1. Jedynym o tak eksponowanym, wyżynnym 

położeniu i jednocześnie bez wątpienia jednym z najsłabiej przebadanych od strony 

archeologicznej. O tym rozległym założeniu, funkcjonującym w okresie wczesnego średniowiecza, 

zapewne od początków X w., aż po połowę wieku XIII nie informują nas żadne źródła pisane  

współczesne okresowi funkcjonowania. Jedynym świadectwem przeszłości tego miejsca są 

zachowane w terenie imponujące wały oraz otaczająca je aura tajemnicy.

Stwierdzony w szczytowych partiach Góry Chełmo, dobrze zachowany, pomimo stuleci 

wydobywania w tym miejscu kamienia, układ nasypów ziemnych związanych z 

wczesnośredniowiecznym grodziskiem, cechuje znaczny stopień komplikacji. Wzniesienie 

potężnego zespołu warownego wiązało się z olbrzymim wysiłkiem inwestycyjnym, jakiego podjęła  

się zamieszkująca te tereny społeczność wznosząc to obronne założenie. Obiekt składa się z 

1 Pojęcie Polski Centralnej nie jest określeniem historycznym. W średniowieczu tereny te wchodziły w skład 
rekonstruowanej pracami historyków tzw. prowincji łęczyckiej państwa Piastów, później zaś, od XIII w., księstwa 
łęczyckiego oraz księstwa sieradzkiego, zaś w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym ziem – województw ze  
stolicami w tych ośrodkach (por. S. Arnold, Z dziejów średniowiecza. Wybór pism, Warszawa 1968; R. Rosin, 
Rozwój polityczno – terytorialny łęczyckiego – sieradzkiego i wieluńskiego (do przełomu XIV i XV w.), „Rocznik 
Łódzki”, t. 14 (17), 1970, s. 277-304; tenże, Rozwój terytorialno – polityczny dawnych ziem województwa łódzkiego  
(X-XV w.), „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, t. 22,  
1975, s. 411-433; S. Zajączkowski, Uwagi nad osadnictwem dawnych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej (do przełomu XI  
i XII w.), „Rocznik Łódzki”, t. 9 (12), 1964,  s. 165-199; tenże, Studia nad osadnictwem dawnych ziem Łęczyckiej i  
Sieradzkiej w XII – XIV w., Studia z Dziejów Osadnictwa, t. 4, Łódź 1966; S. M. Zajączkowski, O Kształtowaniu się  
granic dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do XVI w ., „Slavia Antiqua”, t. 18, 1971,  s. 123-172). Pojęcie Polski 
Centralnej promuje obecnie L. Kajzer w miejsce dawniej stosowanego w literaturze określenia Polska Środkowa, 
którym obejmowano niekiedy nieco rozleglejsze terytorium, w skład którego zaliczano (ahistorycznie!) ziemię  
kaliską i wieluńską (por. L. Kajzer, Z badań wczesnego średniowiecza na terenie Polski Centralnej, [w:] Słowianie i  
ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Lublin – Warszawa 2003, s. 55-61 oraz: J. Kamińska,  
Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953; A. Chmielowska, Badania nad 
wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym i jego wiejskim zapleczem na obszarze Polski Środkowej , „Acta 
Universitatis Lodzensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczno – społeczne”, seria I, z.  
36, 1979, s.35-5; A. Chmielowska, P. Marosik, Wczesnośredniowieczne budownictwo obronne między Prosną a  
Pilicą, Warszawa - Łódź 1989).
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centralnego, owalnego zarysu wałów, o wysokości sięgającej do 5 m, oraz bezpośrednio 

przyległych do niego dwóch, niewiele niższych, obejmujących większy obszar linii o przebiegu 

podkowiastym, tworząc zarys układu trójczłonowego. Taki stan dokumentowała już J. Kamińska.2 

Ponadto, w terenie dobrze widoczne są jeszcze dwie linie wałów: jedna z nich ma charakter 

rozległego owalu otaczającego opisany wyżej trójczłonowy układ, przy czym na niektórych 

odcinkach ten obszerniejszy wał zachowany jest do wysokości kilku metrów, w innych miejscach 

niemal zanika. Kolejna (piąta) linia to wysoki, dobrze zachowany wał odcinkowy, poprzedzający 

całość od strony południowej, z której na teren grodziska wiedzie droga pomieszczona w 

charakterystycznym wąwozie. Całość zamyka obszar nieregularny, zbliżony do trójkąta, o 

orientacyjnych wymiarach 325 x 386 m. Ograniczony zakres prac badawczych z 1955 – 1956 r. 

prowadzonych przez Janinę Kamińską pozwolił jedynie na bardzo podstawowe rozpoznanie 

stratygrafii wału i majdanu centralnego członu grodziska. Zadokumentowane na majdanie 

nawarstwienia posiadają niewielką miąższość i nie należą do rozbudowanych (składały się z 

warstwy przypowierzchniowej próchnicy, „warstwy kulturowej” i gliniasto – kamiennego calca).  

Inaczej wygląda kwestia wałów „grodziska”. Odsłonięte tutaj relikty zaklasyfikować można do 

dwóch, lub nawet trzech, następujących po sobie faz konstrukcji, różniących się wymiarami oraz 

zastosowanymi rozwiązaniami techniczno – konstrukcyjnymi. W fazie I był to przekładkowy wał 

oparty na „suchych”, kamiennych „murach”, o szerokości 0, 5 – 0, 8 m., licujących konstrukcję od 

zewnątrz i pełniących jednocześnie funkcję nośną dla spoczywających na nich poprzecznych 

drewnianych legarach przekładki. Wszystko to stabilizowały dodatkowo pionowe pale. Całość 

miała szerokość u podstawy sięgającą 4 – 5 m. i zachowaną wysokość ok. 1, 5 – 2 m., choć 

pierwotnie była zapewne nieco większa. Wał ten w późniejszym okresie znacząco rozbudowano 

opierając na jego rozsypisku młodszą konstrukcję tzw. przekładkową, odmienną w szczegółach 

konstrukcyjnych od poprzedniego założenia. Funkcję nośną pełniły tutaj wyłącznie poziomo 

ułożone, równoległe do przebiegu umocnienia pale drewniane, na których spoczywały prostopadłe 

do nich legary. Rola budulca kamiennego ograniczona była wyłącznie do licowania wału u 

podstawy. Szerokość wału w tej fazie funkcjonowania była większa niż poprzednio i sięgała 8 – 8, 5 

m. Nasyp ten nosił w górnej partii źle zachowane ślady dalszych przekształceń, być może 

podwyższenia korony.3

2 J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne..., s. 68; taż, Grodzisko wyżynne w Chełmie, pow. Radomsko, „Prace i 
Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, t.3, 1958, s. 127 – 140 –  
tam jedynie plan warstwicowy części centralnej obiektu. Grodzisko do dzisiaj nie ma wykonanych planów 
warstwicowych. Dotychczasową, dość ubogą literaturę na temat obiektu, wraz ze zreferowaniem wyników badań  
zawiera praca T. Nowaka, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005.

3 Por. J. Kamińska, Grodzisko wyżynne..., oraz dokumentacja z badań terenowych przechowywana w archiwum 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
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Nie wiadomo jaki teren zajmowały obwarowania w wydzielonych na podstawie analizy 

stratygraficznej kolejnych fazach budowlanych. J. Kamińska uznała, że najstarsze, datowane na 1 

połowę X wieku, otaczały jedynie centralny owal obecnego założenia.4 W pełni ukształtowane, 

rozległe założenie powstać miało później; gród funkcjonował bowiem do XIII w. Jest to jednak 

tylko przypuszczenie nie poparte badaniami terenowymi. Aby je potwierdzić należałoby 

przeprowadzić dalsze prace, skupione na rozpoznaniu układu nawarstwień w rejonie kolejnych linii 

obwarowań. Nie można bowiem wykluczyć, że z najstarszą fazą wiązać można także inne, nie 

przebadane obecnie archeologicznie linie obwarowań. Wówczas, także w najstarszej fazie  

egzystencji obiektu, miałby on złożony, wieloczłonowy układ.

W literaturze przedmiotu dość często pojawiały się hipotezy o kultowym charakterze 

rozległego obiektu na Górze Chełmowej. Poglądów tych nigdy jednak nie starano się gruntownie 

dowodzić, wychodząc zapewne z założenia o podobieństwie funkcjonujących tutaj struktur (góra, 

wały, kamień jako budulec) do licznych obiektów z rejonu Gór Świętokrzyskich podejrzewanych o 

podobne, kultowe konotacje.5 Innym wyraźniej artykułowanym argumentem, mającym dowodzić 

kultowy charakter zespołu na Górze, był brak źródeł wody na szczycie góry, rzekomo 

dyskwalifikujący to miejsce do stałego zamieszkania.6 Ponieważ jednak dotychczasowe prace 

archeologiczne potwierdzają zamieszkiwanie grodziska w młodszych fazach wczesnego 

4 J. Kamińska, Grodzisko wyżynne..., s. 137.
5 Wymienić należy tutaj podejrzewane o kultowe funkcje grodziska o kamiennych wałach (często o 

zwielokrotnionych liniach): Łysa Góra czyli Święty Krzyż (przypomnijmy, że przez Długosza uznana za  
najważniejszą z polskich gór), Góra Grodowa w Tumlinie, Góra Dobrzeszowska i Gródek Leśny (Przysucha st. 1).  
Wszystkie wymienione obiekty mają zbliżone cechy: wyżynne położenie w szczytowych partiach gór,  
skomplikowany układ wielu linii wałów i konstrukcję tychże wałów, wzniesionych z użyciem kamieni. Obiekty 
mają rozległą literaturę przedmiotu, zdecydowanie nieproporcjonalną do zakresu przeprowadzonych na nich badań  
archeologicznych (z nowszych pozycji zob. A. Buko, Pogańskie miejsca święte w krajobrazie osadnictwa wyżyny  
sandomierskiej, [w:] Człowiek, Sacrum, Środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Spotkania  
Bytomskie IV, red. S. Moździoch, Wrocław 2000, s. 61-83; L. Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warszawa 
1994; tenże, Sanktuaria pogańskie w świecie natury u Słowian i Germanów. Święte gaje i ich Bogowie, [w:] 
Człowiek, Sacrum, Środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie, t. IV, red. S. 
Moździoch, Wrocław 2000, s. 39 – 47; tenże, Miejsca kultu pogańskiego w Polsce na tle badań nad wierzeniami  
Słowian. [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później , red. W. Chudziak., S. 
Moździoch, Toruń – Wrocław, Warszawa 2006, s. 65-82; tenże, Posłowie, [w:] Aleksander Gieysztor, Mitologia 
Słowian, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 323 - 360 – tam dalsza literatura). W większości przypadków kultowa atrybucja 
tych obiektów nadal pozostaje jedynie domysłem. Problemy stwarza także określenie ich chronologii – prowadzone 
na nich badania miały najczęściej ograniczony zasięg, a ich wyniki trudno uznać za dostatecznie opublikowane.  
Wszystkie te związane z nimi wątpliwości sprawiły, że w najnowszym opracowaniu katalogowym grodzisk  
małopolskich autorstwa J. Poleskiego, w ogóle ich nie uwzględniono (J. Poleski, Wczesnośredniowieczne grody w  
dorzeczu Dunajca, Kraków 2004). Problematyka ta wymaga więc dalszych badań, i to badań interdyscyplinarnych, 
w których uczestniczyć powinni obok archeologów, także antropolodzy, specjaliści od przyrodniczych metod  
określania chronologii (dendrochronologii i badania izotopu radioaktywnego węgla C14), geomorfolodzy, 
paleobotanicy i inni badacze, w tym historycy. Tylko takie kompleksowe podejście mogło by pomóc przezwyciężyć 
impas w jakim znalazły się badania domniemanych ośrodków kultowych z okresu wczesnego średniowiecza.

6 Tak: J. Kamińska,  Grody Polski Środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, „Prace i Materiały Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, Nr 18, 1971, s. 56; A. Chmielowska, P. 
Marosik, dz. cyt., s. 101.
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średniowiecza (w XI – XII, może nawet jeszcze w XIII stuleciu), nie można nadal tego argumentu 

podtrzymywać. Trudno przypuszczać, by brak wody, który uniemożliwiał stałe zamieszkiwanie 

obiektu w X w. przestał być problemem już stulecie później. Co więcej, w świetle naszej wiedzy o 

podobnych ośrodkach, brak wody mógłby wręcz dyskwalifikować obiekt jako kultowy. Źródło 

wody jest tym elementem przestrzeni, który bardzo często uznawany był za związany ze sferą 

sacrum. A. Gieysztor pisał: „woda z jej elementarnym znaczeniem sakralnym oczyszczania i  

uzdrawiania przyciągała kult”.7 W przypadku Góry Chełmo nie jest wykluczone, że znajdowało się 

tutaj jakieś źródło (źródła) wody obecnie niedostrzegalne w terenie. W ludowych przekazach 

pojawia się jakieś jezioro, staw, czy bagnisko mające rzekomo znajdować się u stóp Góry, obecnie  

oczywiście kompletnie nie identyfikowalne. Jeszcze innym argumentem podnoszonym w 

dawniejszej literaturze przeciwko możliwości stałego zamieszkiwania tutaj społeczności ludzkich, a 

co za tym idzie za ściśle kultową funkcją ośrodka, była stwierdzona na terenie grodziska nikła 

warstwa kulturowa i niewielka ilość ruchomego materiału źródłowego.8 Zważywszy jednak na 

wzmożone w środowisku górskim procesy erozyjne i osuwanie się gleby, wraz z materiałem 

archeologicznym oraz niewielką skalę przeprowadzonych badań, nie można traktować tego 

argumentu poważnie. 

Funkcjonowania na Górze Chełmowej obiektu sacrum, w typie świętego gaju, czy grodu 

kultowego można się więc obecnie jedynie domyślać, pamiętając o wysokiej hipotetyczności tej  

atrybucji. Można oczywiście spróbować zastosować schematy przedstawione przez T. Makiewicza i 

A. Prinkego, w ich podstawowej nadal w polskiej literaturze archeologicznej pracy o identyfikacji 

miejsc kultu.9 Góra Chełmowa mieści się więc w ramach wymienianej tam kategorii powtórzenia.  

7 A. Gieysztor,  Mitologia Słowian, Warszawa, s. 169-170. Por. uwagi A. Szyjewskiego, Religia Słowian, Kraków 
2003, s. 175 i nn oraz L. P. Słupeckiego, Miejsca kultu pogańskiego..., s. 67).

8 A. Chmielowska, dz. cyt., s. 47; A. Chmielowska, P. Marosik, dz. cyt., s. 101.
9 T. Makiewicz, A. Prinke, Teoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych, „Przegląd Archeologiczny”, t. 28, 

1981, s. 57-90. Ustalenia zawarte w tej pracy bazowały na klasycznym już dziele C. Colpe'go, Theoretische  
Möglichkeiten zur Identifizierung von Heiligtümern und Interpretation von Opfern in ur- und prähistorischen  
Epochen, [w:] Vorgeschichtlische Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa, Abhandlungen der  
Akademie der Wissenschaft in Göttingen. Philologischen-Historischen Klasse, cz. 3, t. 74, Göttingen 1970, s. 18-39; 
por. też: T. Makiewicz,  Teoretyczne problemy badań religioznawczych w archeologii , „Przegląd Archeologiczny”, t. 
34, 1987, s. 233-251. Kryteria identyfikacji miejsc świętych oparto na założeniach strukturalizmu. T. Makiewicz i A.  
Prinke wymieniają trzy kategorie:

1. kategorię powtórzenia
2. kategorię odkrycia
3. kategorię symboliki nadzwyczajności

Pierwsza z kategorii opiera się na zjawisku powtarzalności formy sanktuarium. Człowiek pragnąc zbliżyć się do  
wieczności, kopiuje w sanktuarium miejsce pierwotnego wtajemniczenia, archetyp przestrzeni sakralnej. Zmienia je  
w miejsce wyodrębnione, odizolowane od otaczającego go świata. W ramach sanktuariów wyróżnić więc można 
szereg strukturalnie podobnych sobie elementów. W końcu wszystkie są próbą naśladowania odwiecznego sacrum.  
Druga kategoria odnosi się do właściwego usytuowania przestrzeni świętej. W końcu nie mogła ona powstać w 
miejscu całkowicie dowolnym. Należało ją odkryć, często swą rolę odgrywały tutaj rozmaite rytuały pozwalające 
poznać „wyrok boży” a więc np. praktyki wróżebne. Niejednokrotnie „odkrycie” sacrum wyprzedzało rozwój  
stosunków osadniczych, handlowych czy kulturowych na danym terytorium, ustanawiając czy współtworząc taki  
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Lokalna tradycja niezwykłości tego miejsca, jego specjalnego charakteru, utrzymała się, jak to już 

zresztą zaznaczałem, aż do czasów najnowszych. Wymienić także warto zanotowany przez 

Długosza fakt istnienia tutaj kościoła „a Pyotrkone Comite de Skrzin muratam, qui septem fossatis  

profundis cinctus videtur”10, czyli możliwej kontynuacji sakralnej funkcji obiektu, już w warunkach 

nowej religii chrześcijańskiej. W czasach Długosza miał on więc być położony za siedmioma  

fosami, co może być liczbą bardziej symboliczną, niż realną, ale dobrze oddającą także 

współczesną topografię „mons Chelm”. Czy rzeczywiście kościół był fundacją Piotra Dunina trudno 

orzec. Krakowski dziejopis nagminnie przypisywał temu XII – wiecznemu możnowładcy budowę 

znanych sobie romańskich kościołów.11 W XIII w. tereny te należały do przedstawicieli rodu 

Zadorów. Pleban z Chełma wzmiankowany jest w 1393 r.12  i nie wiadomo czy rezydował jeszcze 

na Górze, czy może już we wsi, u północnych jej podnóży, gdzie obecnie znajduje się kościół o 

zachowanych partiach renesansowych. W każdym razie w czasach Długosza kościół, może już nie 

używany, wciąż na szczycie funkcjonował. Pamiętać należy, że samo funkcjonowanie na Górze 

kościoła nie może być traktowane jako „dowód” na kultowy charakter tego miejsca w okresie  

przedchrześcijańskim. Zwyczaj wznoszenia chrześcijańskich świątyń w miejscach wcześniejszego 

kultu jest dobrze poświadczony źródłowo i powołują się nań zwykle archeolodzy,13 nie był on 

system. Odwrócona zostaje tutaj funkcja generatywności. W końcu ostatnia z kategorii odnosi się do symboliki 
środka. Człowiek ma skłonność do uznawania pewnych miejsc jako punktów najbardziej nadzwyczajnych, ze  
wszystkich możliwych. Pośród miejsc tego typu wymienia się szczególnie często naturalne elementy krajobrazu – 
góry czy drzewa, jako zawierające w sobie określoną symbolikę środka czy też osi świata. W określonych 
przypadkach miejsce takie może mieć charakter zbudowanego przez człowieka (jak miasta, świątynie, szczególnie 
zaś wszelkiego rodzaju „góry” wznoszone przez człowieka – kopce, kurhany, piramidy czy zikkuraty. W polskiej 
literaturze archeologicznej dotyczącej badań nad wczesnym średniowieczem ustalenia te nie były dotąd szerzej  
wykorzystywane. Wyjątkiem są tu właściwie jedynie prace W. Chudziaka dotyczące domniemanej kultowej  
atrybucji obiektów w rejonie Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie (W. Chudziak, Wczesnośredniowieczna przestrzeń  
sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Mons Sanctii Laurentii, t. 1, Toruń 2003; tenże, Problem projekcji  
mitu kosmologicznego na organizację przestrzeni sakralnej in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, „Slavia 
Antiqua”, t. 47, 2006, s. 67 – 97.

10 Ioannis Dlugossii, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 1, Varsaviae 1964, s. 104.
11 Owa Długoszowa tradycja jest dość zaskakująca, szczególnie w kontekście lepiej udokumentowanych włości Piotra. 

Otóż był on właścicielem części Ślęży i fundatorem tam klasztoru kanoników regularnych (J. Bieniak, Polska elita  
polityczna w XII wieku (Część III A. Arbitrzy książąt – krąg rodzinny Piotra Włostowica), [w:] Społeczeństwo Polski  
Średniowiecznej. Zbiór studiów, t. IV, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1990, s. 20 – 21; J. Dobosz, Monarchia i  
możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII wieku , Poznań 2002, s. 271-272 – tam literatura, por. też G. 
Domański, Rola góry Ślęzy w życiu plemiennego i wczesnopiastowskiego Śląska, [w:] Śląsk około roku 1000, red. 
M. Młynarska – Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław 2000, s. 101-113; tenże, Ślęża w pradziejach i  
średniowieczu, Wrocław 2002, s. 107, gdzie chyba zbyt daleko idące hipotezy związane z pochodzeniem Piotra i  
jego związkiem ze Ślężą) oraz posiadaczem Skrzynna, prawdopodobnie z nieodległym Gródkiem Leśnym (zobacz  
też Z. Lechowicz, Wstęp do problematyki tzw. kasztelanii zapilickich. Skrzyński ośrodek grodowy w średniowieczu.  
Próba analizy materiałów archeologicznych, „Wieś radomska” t. 7, 2004, s. 23-76). W ten sposób Piotr do wielu 
swych tajemniczych atrybutów, może dodać jeszcze i ten, że jawi się on nam jako prawdziwy kolekcjoner „świętych 
gór”. O kościołach przypisywanych Piotrowi – L. Kajzer, Jeszcze o 70 kościołach fundacji Piotra Włostowica  
(uwagi na marginesie studium Janusza Bieniaka), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 39, nr 2, s. 177 – 
185.

12 Materiały do Słownika geograficzno – historycznego dawnych Ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej do 1400 roku, cz. I  
(Abramowice – Mzurki), Łódź 1966, s. 43.

13 M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007, s. 81-82.
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jednak bynajmniej żadną obligatoryjną normą.

Obok kryterium powtarzalności do Góry Chełmowej stosuje się także dobrze kategoria 

„symboliki nadzwyczajności” podkreślająca znaczenie góry jako osi świata. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, iż długoszowy opis Góry Chełmowej znalazł się w jego descriptionis montium Poloniae, 

obszernym fragmencie dzieła kronikarza, w którym opisuje on słynne i jednocześnie święte góry 

Polski, obok Świętego Krzyża – Kalwarii, Wawelu i Jasnej Góry.14 Góra Chełmowa ze starożytnymi 

fosami i murowanym kościołem stanęła więc, jako główne wzniesienie ziem łęczyckiej i  

sieradzkiej, w znamienitym towarzystwie miejsc o niezaprzeczalnym znaczeniu symbolicznym i  

prawdopodobnej, pogańskiej jeszcze w wielu przypadkach, przeszłości. Nie znamy oczywiście 

wezwania najstarszego chełmskiego kościoła, ale jest bardzo prawdopodobne, że było to wezwanie 

jakie odziedziczył jego stojący już u podnóża góry następca – św. Michała Archanioła. Wezwanie to 

obarczone było konkretnym ładunkiem znaczeniowym. Przypomnijmy, że zgodnie z Objawieniem 

św. Jana: „Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem (...) I został strącony wielki Smok, Wąż  

starodawny, zwany diabłem i szatanem, ten który zwodzi cały świat. Został strącony na ziemię i  

razem z nim zostali strąceni jego aniołowie”.15 Był więc Michał w średniowiecznej tradycji 

wodzem wojsk anielskich, pogromcą smoka. Nie jest więc przypadkiem, że kościoły mu 

poświęcane stawiano niekiedy w miejscach o silnych „smoczych” konotacjach, związanych z 

pogańskim (a więc smoczym – diabelskim) kultem, o czym przypomniał ostatnio C. Deptuła. 16 

Kościoły Michała Archanioła dominowały na dwóch ważnych krakowskich „świętych górach”: 

Wawelu i Skałce. Być może taka myśl, o walce z pogańską tradycją Góry, powodowała fundatorami 

kościoła chełmskiego. Sprawa wymaga jednak jeszcze dalszych badań.

W przyjęciu kultowej atrybucji grodziska na Górze Chełmowej, w jego najstarszej fazie, 

pomóc może rekonstrukcja jego najbliższego zaplecza osadniczego. Dotychczasowe badania 

archeologiczne zdają się sugerować bowiem ścisły związek takich sanktuariów z terytoriami  

osadniczymi większych skupisk ludzkich, dla których mogły być one punktem centralnym,17 lub 

14 C. Deptuła, Święte góry w dawnej Polsce. Impresja z pogranicza średniowiecza i renesansu, [w:] Miejsce 
rzeczywiste, miejsce wyobrażone, red. M. Kitowska – Łysiak, E. Wolicka, Lublin 1999, s. 215-241.

15 Apokalipsa 12, 7-9, cytat za: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków 
oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce: Warszawa 2001, s. 606.

16 C. Deptuła, Archanioł i smok. Za zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Lublin 2003, 
s. 68-69.

17 Jak w przypadku domniemanego ośrodka kultowego w Gnieźnie, na Górze Lecha - Z. Kurnatowska,  Elementy  
sacrum w topografii tworzonej przez pierwszych Piastów domeny i jej głównych ośrodków, [w:] Człowiek, Sacrum, 
Środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Spotkania Bytomskie , t. IV, red. S. Moździoch, Wrocław 
2000, s. 111-126; taż,  Proces formowania się „państwa gnieźnieńskiego”, [w:] Civitas Schinesghe cum 
pertinentiis, red. W. Chudziak, Toruń 2003, s. 33- 49; M. Kara,  Archeologia o początkach państwa Piastów 
(wybrane zagadnienia), [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 253-317; 
tenże, Nowe w archeologii Wielkopolski wczesnośredniowiecznej – 15 lat później , [w:] Stan i potrzeby badań nad 
wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń – Wrocław – 
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„chronić” ich granic, pozostając na skraju ekumeny (jak to ma miejsce w przypadku tajemniczych  

Żmigrodów18. J. Kamińska informowała o identyfikacji, u podnóży Góry, w miejscowości 

Grabowie (st. 1) śladów osadnictwa manifestującego się zaleganiem na powierzchni okolicznych 

pól ceramiki datowanej przez nią na okres plemienny. 19 Gdyby udało się potwierdzić jej istnienie 

stanowiłaby ona bezpośredni kontekst osadniczy i być może rodzaj zaplecza dla domniemanego 

ośrodka. Niestety istnienia tej osady nie potwierdziły badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia 

Polski.20 Przy obecnym stanie badań Góra Chełmowa jawi się nam jako obiekt osadniczo 

osamotniony w tzw. okresie plemiennym (trwającym do około połowy X w.), co stawia wczesną 

chronologię grodziska, ustaloną przez J. Kamińską, pod znakiem zapytania. Pamiętać bowiem 

należy o dość wątłych podstawach źródłowych dla takiego datowania. Trudno sobie wyobrazić 

funkcjonowanie takiego obiektu, bez żadnego zaplecza osadniczego. Bez wątpienia gród stanowił 

znaczne centrum osadnicze w okresie późniejszym między połową X a połową XIII w. Szereg 

stanowisk z tego okresu zarejestrowano zwłaszcza na południe od Góry, skąd na szczyt prowadzi 

dzisiaj, pomieszczona w naturalnym (?) wąwozie, droga. Warto przypomnieć też cały zespół osad o 

nazwach tzw. służebnych, zgrupowanych wokół Chełma, które zdają się dodatkowo potwierdzać 

jego znaczenie w młodszych fazach wczesnego średniowiecza jako ważnego ośrodka grodowo – 

administracyjnego. Wysunąć nawet można tezę o wyjątkowym znaczeniu ośrodka grodowego na 

Górze Chełmowej w okresie piastowskim (tzw. drugiej monarchii), jako centrum administracyjno –  

militarnego uzupełniającego znaną ze źródeł pisanych listę tzw. kasztelanii. 21 Pewne jest, że już w 

Warszawa, s. 207-244.
18 O Żmigrodach zob.: A. Buko, Pogańskie miejsca święte...; tenże, Wielkie kopce Małopolskie z okresu wczesnego  

średniowiecza, [w:]  Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w 
osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Kraków – Krosno 2003; E. Kowalczyk, Kozielsk i  
Żmigród – z okazji zakończenia edycji Słownika Starożytności Słowiańskich, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, 1997, t. 45, nr. 2, s. 223-228; taż, Sacrum. Z dziejów mitów toponomastycznych w archeologii, [w:] 
Człowiek, Sacrum, Środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Spotkania Bytomskie , t. IV, red. S. 
Moździoch, Wrocław  2000, s.27-37; J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, 
Wrocław 1998, s. 349 i nn. Ogólniej o roli miejsc sacrum w strukturze osadniczej por. H. Jankuhn, Wprowadzenie 
do archeologii osadnictwa, wyd. 2, tł. A. Bender, Poznań 2004, s. 141 - 145; S. Moździoch, Miejsca centralne  
Polski wczesnopiastowskiej. Organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu  
społeczno – gospodarczego, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania  
Bytomskie, t. III, red. S. Moździoch, Wrocław 1999, s. 21-51 1999.

19 J. Kamińska, Grodzisko wyżynne..., s. 127-128.
20 Obszar 81-54, badania B. Błaszczyk w 1992 r. - Z. Błaszczyk, Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie  

piotrkowskim. Katalog stanowisk, Piotrków Trybunalski 2000.
21 Sam termin „kasztelania” i „kasztelan” dotyczy raczej wieku XIII i nie jest pewne czy należy bezrefleksyjnie 

przenosić go do okresu wcześniejszego, jak to niekiedy czynią badacze. Nie ma tutaj miejsca na wkraczanie w 
trwającą obecnie dyskusję nad kształtem organizacji państwa piastowskiego w XI – XIII w. (por. S. Gawlas, O 
kształt zjednoczonego królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne, a geneza społeczno – ustrojowej odrębności  
Polski, Warszawa 2000,  s. 74-75; T. Giergiel, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się  
rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004, s. 69). Hipotezę o funkcjonowaniu w okresie 
tzw. drugiej monarchii piastowskiej dwóch, nieznanych ze źródeł pisanych centrów administracyjno – militarnych, 
czyli Chełma i Radomia sformułowano na podstawie wyników badań osadniczych sugerujących istnienie w 
rejonach tych ośrodków znaczących skupisk osadniczych w XI-XIII w.  Potwierdza ją obserwacja dotyczącego 
nagromadzenia tzw. toponimów o charakterze służebnym w rejonie obu centrów. Tego rodzaju toponimy zazwyczaj  
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XIII wieku, kiedy pojawiają się pierwsze informacje źródeł pisanych na temat kasztelanów Polski 

Centralnej, nie znajdujemy wśród nich osób związanych z Chełmem. O ile więc stanowiło ono 

centrum administracji państwowej w XI – XII wieku (czego tylko się domyślamy), nie było już nim 

na pewno w następnym stuleciu. Przyczyny zaniku takiej ewentualnej funkcji ośrodka nie są znane, 

jednak nieco lepiej naświetlone źródłami pisanymi przykłady, np. Skrzynna na Zapiliczu, czy  

Wolborza, wskazują, że w XII wieku niektóre grody przechodziły w zarząd kościelny lub 

prywatny.22 Długoszowa tradycja o Piotrze Duninie mogła by być świadectwem takiego właśnie 

losu zespołu chełmskiego.

Podsumowując więc powyższe rozważania podkreślić wypada olbrzymi potencjał 

poznawczy nadal kryjący się w nawarstwieniach ziemnych związanych z grodziskiem na Górze 

Chełmowej. Dotychczasowe, sondażowe nieledwie badania archeologiczne sprzed półwiecza, nie 

tylko nie wyjaśniły nam tajemnic tego obiektu, ale postawiły szereg pytań, na które nie mamy  

odpowiedzi. Są to pytania o możliwą kultową funkcję rozległych wałów w okresie 

przedpiastowskim, niezwykle ciekawe w kontekście podobnych obiektów z obszaru Gór 

Świętokrzyskich, oraz inne, nie mniej fascynujące pytania o funkcję grodziska w okresie pierwszej i  

drugiej monarchii Piastów. Sądzę, że najwyższa już pora, by obiektem zająć się bardziej dogłębnie,  

by przeprowadzić na nim wielosezonowe badania, które wyjaśniłyby przynajmniej część 

wątpliwości i odpowiedziały na niektóre z postawionych pytań. Badania takie powinny mieć 

charakter możliwie kompleksowy i interdyscyplinarny. Obok rozpoznania rozległych umocnień 

konieczne byłoby także poznanie charakteru nawarstwień ziemnych zalegających na obszarze  

objętym wałami oraz odszukanie reliktów wzmiankowanego przez Długosza kościoła. Ponadto 

konieczne jest przeprowadzenie badań osadniczych w rejonie Góry Chełmowej, które pozwoliłyby 

zobiektywizować wyrażane tutaj opinie o możliwym centralnym charakterze ośrodka w XI – XII  

(XIII?) w. Być może to już ostatnia szansa by poznać tajemnice największego 

wczesnośredniowiecznego grodziska Polski Centralnej. Postępujące niszczenie obiektu 

interpretuje się jako relikt organizacji służebnej państwa piastowskiego (por.  J. Kamińska, Grody Polski  
Środkowej..., s. 62; A. Chmielowska, P. Marosik, dz. cyt., s. 141-142; S. i S.M. Zajączkowscy, Materiały do 
Słownika geograficzno – historycznego dawnych Ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej do 1400 roku , cz. II (Nacki – 
Żywocin oraz Dodatek i Uzupełnienia), Łódź 1970, s. 64 - 65; S. Zajączkowski,  Uwagi nad osadnictwem dawnych 
ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej (do przełomu XI i XII w.), „Rocznik Łódzki”, t. 9 (12), 1964, s. 178; por. uwagi na 
temat związku osad służebnych z ośrodkami administracji państwowej: K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza  
państwa piastowskiego X-XIII wiek, wyd. 2, Poznań 2000, s. 73-75; H. Łowmiański, Początki Polski, t. 1 – 6, 
Warszawa 1985, s. 515 i nn.). Dotychczas, za tzw. Bullą Gnieźnieńską powszechnie przyjmowano, że ośrodkami 
administracji państwowej w XI – XII wieku były: Łęczyca, Spicymierz, Sieradz, Rozprza i Wolbórz oraz na  
obszarach Zapilicza: Żarnów, Skrzynno/Skrzyńsko i Małogoszcz.

22 Procesom takim w odniesieniu do ziem południowej Polski przyglądał się ostatnio T. Giergiel, dz. cyt. Na 
zagadnienie możnowładczej własności (?) grodów, a może całych okręgów grodowych w XII w. zwracał też uwagę  
S. Gawlas, dz. cyt., s. 76. Problem ten wymaga bez wątpienia dalszych badań, wydaje się bowiem, że rozsadza 
powszechnie przyjmowany w historiografii model prawa książęcego, w którym na prywatne siedziby obronne nie  
było miejsca przed połową XIII w.
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działalnością pobliskiego kamieniołomu oraz obserwowane na stanowisku ślady „dzikich 

wykopalisk” prowadzonych przez poszukiwaczy skarbów, mogą w nieodległej przyszłości 

doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie zagadki Góry pozostaną dla archeologów 

nierozwiązane.

Ryc. 1 Chełmo st. 1, „Góra Chełmo” - szkic przebiegu wałów na podkładzie mapy topograficznej. Widoczne w terenie 

linie umocnień zaznaczono kolorem szarym. Rys. J. Sikora.
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Ryc. 2 Chełmo st. 1, „Góra Chełmowa” - wał grodziska. Wg J. Kamińskiej, oprac. J. Sikora
1. Przekrój przez wał w kierunku zachodnim

Opis warstw:
1. próchnica współczesna, 2. przepalona glina z kamieniami, 3. spalone konstrukcje drewniane, 4. glina z kamieniami 
noszącymi ślady wysokiej temperatury, 5. glina z piaskiem, 6. glina z kamieniami i fragmentami spalonego drewna, 7. 
przepalona glina z fr. węgli, 8. – 9. piasek, kamienie, fr. węgli, 10. piasek ze śladami spalenizny, 11. przepalona glina, 
12. – 15. zniszczone konstrukcje drewniane przewarstwiane piaskiem z gliną.

2. Rzut fragmentu konstrukcji wału
3. Przekrój przez wał w kierunku wschodnim (górą zniszczony)

Opis warstw:
1. próchnica współczesna, 2. glina przemieszana z piaskiem, 3. smugi zniszczonego drewna przewarstwiane piaskiem 
(faza IIwału), 4. fragmenty drewna przewarstwiane z piaskiem, kamienie (faza I wału).

Ryc. 3 Chełmo, bezpośredni kontekst osadniczy grodziska. Rys. J. Sikora.
1. grodzisko – st. 1
2. punkty osadnicze stwierdzone w badaniach AZP, odnoszone do XI-XIII w.
3. Stanowisko Grabowie 1, datowane na IX w., zidentyfikowane przez J. Kamińską
4. współczesna zabudowa
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