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Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. XI: 2014, z. 1: Archeologia, s. 185–186
ISSN 0076-5236

Paulina Romanowicz

Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia,
red. Marian Rębkowski, Felix Biermann,
Szczecin 2015, 261 s., ISBN 978-83-63760-47-2

W latach 2003–2006 prowadzone były badania archeologiczne w Białobokach
koło Trzebiatowa (obecnie dzielnica Trzebiatowa), gdzie w XII–XVI wieku
funkcjonował klasztor premonstratensów. Wykopaliska zostały przeprowadzone
przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z nieistniejącą już dziś instytucją Lehrstuhl für Ur- Und Frühgeschichte
Uniwersytetu w Greifswaldzie, pod kierownictwem Mariana Rębkowskiego i Felixa Biermanna. Ich wyniki opublikowano w wydanej na początku
2015 roku monografii.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów, podzielonych na dwie części: źródła
archeologiczne oraz studia. Całość poprzedza wstęp autorstwa M. Rębkowskiego, który dotyczy położenia geograficznego Białoboków, stanu badań nad
znajdującym się tam w średniowieczu klasztorem i programu badań przeprowadzonych w latach 2003–2006.
W części dotyczącej źródeł archeologicznych poszczególne rozdziały zos
tały poświęcone różnym ich kategoriom. W rozdziale II, autorstwa Marka
Dworaczyka i Mariana Rębkowskiego, omówiono układy stratygraficzne z 23
wykopów sondażowych oraz wykopów liniowych wykonanych w związku
z instalowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi. Wśród najciekawszych
ustaleń wynikających z analizy odkrytych warstw i obiektów kulturowych należy
wymienić lokalizację zabudowań klasztornych oraz przykościelnego cmentarzyska pod zabudową współczesnej wsi, jak również odkrycie funkcjonujących
w średniowieczu i nowożytności cegielni oraz pracowni metalurgicznej.
185

Rozdział III, napisany przez M. Dworaczyka, dotyczy analizy ceramiki naczyniowej odkrytej w trakcie badań. W Białobokach – oprócz naczyń wykonanych w tradycji ceramiki wczesnośredniowiecznej (tzw. ceramika tradycyjna)
i siwaków – zostały znalezione fragmenty naczyń kamionkowych i szkliwionych
wypalonych w atmosferze utleniającej, o czerwonej barwie przełamu. Pozostałe
zabytki ruchome omówiono w kolejnym rozdziale, napisanym przez Andrzeja
Janowskiego. Znalazła się w nim analiza 972 przedmiotów wykonanych z żelaza i metali kolorowych (gwoździe, skoble, okucia, zawiasy, klucze, blaszki,
sprzączki, pierścionki, igły i szpilki, dzwoneczek, szalka wagi, odważnik, klamry
szkutnicze, naparstek, nożyce, noże, naczynia metalowe, podkowy, wędzidła,
krzesiwo), ze szkła (szkło okienne, fragmenty naczyń), z kamienia (osełka,
paciorki), bursztynu (paciorek), poroża i kości (stylus, kręgiel, okładzina).
W osobnym, V rozdziale, autorstwa Mieszka Pawłowskiego, zostały omówione
znaleziska numizmatyczne. Podczas badań w Białobokach odkryto kilkadziesiąt szkieletów, które poddane zostały analizie antropologicznej. Jej wyniki są
treścią VI rozdziału monografii, napisanego przez Iwonę Teul, która określiła
wiek i płeć osób pochowanych, ich wzrost, stan uzębienia oraz przeanalizowała
widoczne na kościach zmiany patologiczne i ślady chorób.
Ostatnie dwa rozdziały książki znalazły się w części zatytułowanej Studia.
Tekst Rafała Simińskiego omawia złożoną historię klasztoru premonstratensów
w Białobokach na podstawie źródeł pisanych. Dowiadujemy się z niego, jak
wyglądało życie codzienne zakonników oraz ich działalność duszpasterska. Rozdział VIII, napisany wspólnie przez F. Biermanna, M. Dworaczyka i M. Rębkowskiego, to podsumowanie i synteza wyników badań archeologicznych,
zawierająca informacje na temat osadnictwa przedklasztornego, kontekstu przestrzennego i miejsca fundacji, rozplanowania i zabudowy klasztoru, cmentarza
przykościelnego oraz funkcjonujących w pobliżu osad produkcyjnych. Książkę
zamyka aneks z analizą materiałoznawczą przedmiotów wykonanych ze stopów miedzi oraz bibliografia. Wszystkie rozdziały zakończone są niemieckojęzycznymi streszczeniami.
Monografia poświęcona klasztorowi w Białobokach spełnia oczekiwania
zarówno dociekliwych czytelników poszukujących danych szczegółowych, jak
i amatorów historii, szukających informacji ogólnych. Jej niewątpliwą zaletą,
ułatwiającą odbiór treści merytorycznych, jest bogata warstwa ilustracyjna,
w której znaleźć można kolorowe zdjęcia, wykresy i mapy oraz tradycyjne rysunki zabytków, planów i profili wykopów.
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