Odtworzenie szlaku bursztynowego
na podstawie odcinków stałych
w terenie
Kotlina Czeska (Česká Kotlina) – Morze Adriatyckie (Mare Adriatico)

www.bursztynowyszlak.com

Szlak bursztynowy to kierunki wymiany handlowej, oraz trasy intensywnego handlu bursztynem
na przestrzeni: między Morzem Bałtyckim a Morzem Adriatyckim. Łączył on społeczności oddalone
od siebie o setki kilometrów.
Na podstawie publikacji naukowych oraz realizacji mojego projektu, przemierzenia na piechotę dawnej
trasy handlu bursztynem, opowiem o miejscach, które z pewnością stanowiły punkty stałe dla Celtów
i później kupców rzymskich, zmierzających z centrum Kotliny Czeskiej do Aquileia Romana, ośrodka
handlu i obróbki bursztynu, oraz wytwórczości szklarskiej.

•

Wybrzeże Adriatyku

Na ziemiach leżących na północ od Dunaju, istniały tylko drogi terenowe, które określane są jako szlaki
bursztynowe. Przypuszczalnie, niektóre z nich miały wytyczony przebieg, choć najbardziej stałymi
odcinkami były: koryta rzek oraz przełęcze i doliny górskie. Te naturalne drogi (czasem tylko ścieżki
wydeptane przez ludzi i zwierzęta), stanowiły najdogodniejsze i najkrótsze połączenia między punktami
o znaczeniu: gospodarczym, kulturowym oraz militarnym.
Natomiast drogi bursztynowe łączące przeprawy na Dunaju z Italią, miały utwardzoną nawierzchnię,
a te prowadzące w górach często wykute były w skałach.

Centrum Kotliny Czeskiej – przeprawy na Dunaju
Wychodząc ze skupień osadniczych w centrum Kotliny Czeskiej w kierunku południowym, przemieszczano
się wzdłuż rzeki Wełtawy (Vltava). Przebieg tej trasy potwierdzają znaleziska archeologiczne z I w., oraz
obecnie zlokalizowane następujące oppida celtyckie: największy w Czechach gród obronny w Závist,
rozlokowane w górzystych zakolach Wełtawy Hrazany, Nevězice i Třísov.

•

•

Hrazany

Závist

•

•

Z tej ścieżki,
skalistego brzegu rzeki,
widok na samą Wełtawę

•

Podejście do miejsca
zlokalizowanej osady obronnej,
w miejscowości Třísov.

W odległości około 20 kilometrów
od Czeskich Budziejowic (České
Budějovice), ścieżka prowadząca w kierunku
kolejnego oppidum. Możliwe, że niewiele się
zmieniła się od czasów bursztynowych
kupców.

Podróżni przechodzili przez Przełęcz Wyszebrodzką (Vyšebrodský průsmyk) i szli doliną zwaną
Haselgraben, przez którą prowadziło najkrótsze połączenie do przepraw przez rzekę Dunaj.

•

Rzeka Dunaj wzdłuż której, na terenie królestwa Noricum i Pannonii,
rozlokowane były główne ośrodki handlowe oraz graniczne (łac. limes)
stacje celne.

Lentia / Lauriacum – Przełęcz Pyrneńska
Kolejne odcinki tras komunikacyjnych w pobliżu dolin rzecznych to: z Lentia (Linz) i Lauriacum (Enns),
wzdłuż rzeki Traun do Ovilava (Wels) węzła komunikacyjnego Noricum, stąd do rzeki Steyr i wzdłuż jej
dopływu potoku Teichl, na północne przedpole Alp Centralnych Wschodnich (Zentrale Ostalpen).

•

W kierunku Alp

Następnie wzdłuż dolin górskich kierowano się
do przejścia Przełęcz Pyrneńska (Pyhrnpass).
Kilkanaście kilometrów przed tą przełęczą
w miejscowości Windischgarsten, archeolodzy
znaleźli pozostałości budowli rzymskiej,
mansio Gabromagus. Co potwierdza,
odległość o trzy stacje drogowe od Ovilava.

•

Przełęcz Pyrneńska

Przełęcz Pyrneńska – Virunum
Kierując się na południe, podróżujący z bursztynem mieli do pokonania, trudne do przebycia
alpejskie pasmo Niskie Taury (Niederen Tauern). I możliwe, że w wąskich przesmykach górskich
musieli przeładowywać towary z wozów na zwierzęta juczne.

•

Odcinek z Surontio (Trieben)
w kierunku następnej stacji,
pokonywali idąc pod górę.

•

Przejście alpejskie w Hohentauern.

Kolejna przełęcz znajduje się między dzisiejszym Pöls a doliną rzeki Mur. W pobliżu Pölshals
lokalizuje się stację Viscellis-Monate, która było ważnym miejscem, bowiem stąd rozchodziły się drogi:
jedna do Juvavum (Salzburg) i w przeciwnym kierunku na wschód, z biegiem rzeki Mur. Szlak
komunikacyjny z Viscellis-Monate do Virunum, najpewniej jest najstarszą handlową drogą norycką.

•

Mur

Wzdłuż Fluss Mur przemieszczano się odcinkiem na zachód. Następnie od stacji Ad Pontem
(Lind bei Scheifling), znów na południe. Idąc wzdłuż rzeczki Olsa, w kierunku doliny rzeki Glan,
podróżujący mogli zrobić postój w Beliandrum. W pobliżu dzisiejszego Treibach-Althofen znajduje
się jeden z trzech kamieni milowych wyznaczających kierunek drogi z Ovilava do Virunum, stolicy
prowincji Noricum.

•

Między Zollfeld a Maria Saal, gdzie lokalizuje się Virunum, stoi wielki
kamienny tron książąt Karyntii, znaleziony właśnie na tym terenie.

Odcinek Virunum – Santicum
Ten odcinek można było przebyć dwoma sposobami. Trasą trudniejszą, idącą przez wyżynę,
a opierającą się na starych drogach miejscowych, lub łatwiejszą ale dłuższą wzdłuż jeziora Wörthersee.
Obie trasy łączyły się w Wernberg.

•

Ze szlaku
prowadzącego trasą
górzystą, w oddali
jezioro Wörthersee
i Alpy.

Kierując się na zachód, docierano do przejść przez rzekę Drawę (Drau) w centrum Santicum (Villach).
Przeprawa znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Widmanngasse.

Odcinek Santicum – Aquileia Romana
Po przekroczeniu rzeki, podróżni szli na południe drogą wykutą w skale na odcinku ponad 1 kilometra,
i dalej w kierunku rzeki Gail. Römerweg jest przykładem typowej górskiej drogi celtyckiej, dostosowanej
przez Rzymian do swoich celów.

•

Jak widać po koleinach wozów, drogą
mógł jechać tylko jeden wóz.

Odcinek Santicum - Aquileia Romana, by dotrzeć do wybrzeża Morza Adriatyckiego, wymagał
sforsowania pasma górskiego Alp Karnickich (Karnischen Alpen) i Alp Julijskich (Alpi Giulie).
Przebieg tej dawnej drogi, pozwalają określić dość dokładnie lokalizacje stacji drogowych w źródłach
pisanych, oraz odcinki stwierdzone w terenie, jak i liczne obiekty archeologiczne.

•

Widok z Oberfederaun, na dolinę rzeki Gail.

Tak więc odcinkiem wzdłuż rzeki Gail, a następnie przemieszczano się z biegiem Fiume Fella.
Potwierdzeniem jest szereg śladów drogi starożytnej w regionie Friuli-Wenecja Julijska (Friuli
Venezia Giulia), np. między Pontebba a Dogna.

•
Wąski przesmyk alpejski między
Pietratagliata a Krivaja, gdzie płynie
Fella, przechodzi tor kolejowy i szosa.

Zbierając po drodze strumyki nurt Fella staje się coraz bystrzejszy, a objuczeni kupcy docierali do miejsca,
gdzie rzeka wpływa do Fiume Tagliamento. Między Venzone a Ospedaletto w czasie budowy kolei żelaznej,
oraz w kilku innych miejscach w kierunku do Aquileia, również natrafiono na trasę drogi antycznej.
Natomiast w rejonie Tricesimo potwierdzeniem szlaku komunikacyjnego jest nazwa, która zachowała
brzmienie mansio Ad Tricesimum (w znaczeniu: na trzydziestej mili od Aquileia), i inskrypcja pochodząca
z budowli obronnej. Starożytna droga o znaczeniu handlowym, a później również militarno - administracyjnym,
przecinając Równinę Friulską (pianura del Friuli), prowadziła prosto do Aquileia Romana.

•

Elementy tej drogi w Terzo d’Aquileia.

(1 mila lądowa ≈ 1,6 kilometra,
odległość między Aquileia a Tricesimo wynosi około 47 km)

Aquileia Romana założona przez Rzymian w II wieku p.n.e., stała się w czasach Cesarstwa
najważniejszym węzłem drogowym regionu Wenecji i Istrii (łac. Venetia et Histria). Rzeka Natiso
(Fiume Natissa) przepływająca przez miasto, była rzeką żeglowną. Z Aquileia wychodziły szlaki wodne
oraz sześć dróg lądowych, co czyniło połączenia nie tylko z całym obszarem państwa rzymskiego, ale
i z krajami poza jego granicami.

•

Port, znajdował się we wschodniej części miasta.
Odkryto znaczną jego część, w tym również magazyny portowe.

Spaceruję po Aquileia i częstuję mieszkańców gdańskim bursztynem. I jak to na szlaku bywało,
w ramach handlu wymiennego i ja otrzymuję drobne upominki, w tym bardzo cenną wodę mineralną.

•

Współczesna Aquileia

Do dzisiejszej Via Julia Augusta dochodzi starożytna droga miejska, prowadząca do portu w pobliżu forum
akwilejskiego. Forum było naturalnym miejscem spotkań, gdzie wrzało życie polityczne, administracyjne
i gospodarcze miasta Aquileia Romana.

•

Kolumnada foro romano, podtrzymującą
niegdyś portyk, w którym znajdowały się
sklepy i warsztaty.

Dziękuję za uwagę
Stroińska Mirosława

Na VI Forum Miast Szlaku Bursztynowego w Gdańsku, Pan
Zbigniew Strzelczyk zasugerował, że dobrze byłoby omawiane w
prezentacji miejsca odwzorować na mapie. Stosując się więc do
tej uwagi, dokładam mapkę:

- oppidum Závist (największy gród obronny w Czechach)
- oppidum Hrazany (fort obronny)
- oppidum Nevězice (osada / grodzisko)

- oppidum Třísov (osada obronna)
- Vyšebrodský průsmyk (przed granicą Czech z Austrią)

- Pyhrnpass (Górna Austria w pobliżu granicy ze Styrią)
- Pölshals Pass (dolina rzeki Mur)

- Amphitheater Virunum
- Fiume Fella dopływ Fiume Tagliamento

- porto fluviale di Aquileia

