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Od redakcji

W dniach, 26 i 27IX 1977 r. obradowało w Słupsku ogólnopolskie 
sympozjum, pn. PROBLEMY KULTURY POMORSKIEJ, zorganizowane 
przez Zakład Historii i Zakład Biologii tamtejszej Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej oraz Muzeum Okręgowe w Koszalinie, przy wydatnej po
mocy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku 
a także Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pobrzeże”. Niniejszy tom 
zawiera wszystkie referaty, jakie zostały przedstawione w trakcie trwa
nia sympozjum, ponadto zwięzłe omówienie dyskusji oraz podsumo
wanie obrad.

Tematyka sympozjum — pierwszego odnoszącego się do kultury po
morskiej — wywołała znaczne zainteresowanie we wszystkich ośrod
kach naukowych w Polsce, zarówno dużych, jak i regionalnych. Wy
starczy podać, że w obradach wzięło udział 75 osób, pracowników Pol
skiej ATcademii Nauk, szkół wyższych, muzeów i innych instytucji.
Oprócz archeologów (w tym i studentów archeologii), >na sympozjum 
przybyli antropologowie i historycy.

Otwarcia sympozjum dokonał doc. dr Edward Homa, dziekan Wydzia
łu Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, w za
kończeniu obrad uczestniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Słupsku doc. dr habil. Zbigniew A. Zechowski, który wygło
sił krótkie przemówienie do przybyłych gości, a także prorektor słup
skiej uczelni doc. dr habil. Andrzej Czarnik. Obradom przewodni
czyli kolejno: doc. dr Tadeusz Gasztold, doc. dr habil. Zbigniew Bu
kowski, doc. dr habil. Judyta Gładykowska-Rzeczycka i prof, dr habil.
Kazimierz Godlowski.

T. M. \
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Tadeusz Malinowski

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KULTURY POMORSKIEJ

„Można bez przesady powiedzieć, że problematyka związana z ba
daniami nad plemionami kultury pomorskiej należy do najbardziej 
pasjonujących w archeologii ziem polskich. Mimo ukazania się do tej 
pory poważnej ilości cennych prac traktujących o kulturze pomorskiej 
należy ona wciąż jeszcze do jednej z najmniej poznanych kultur w epo
ce wspólnoty pierwotnej. Nie potrafimy jeszcze dać odpowiedzi na 
szereg istotnych pytań z nią związanych...” Powyższe zdania nie po
chodzą ode mnie. To już ponad 20 lat minęło od chwili, gdy napisał 
je Leon Jan Łuka, w artykule pt. Uwagi nad dotychczasowym stanem 
i perspektywami rozwoju badań nad kulturą pomorską, opublikowa
nym w 1956 r., w XXIII tomie „Wiadomości Archeologicznych”.

Stwierdzenia, że jakieś zagadnienie, jakaś kultura czy epoka należy 
do słabo rozpoznanych, niejednokrotnie spotyka się w wypowiedziach 
— ustnych oraz pisemnych — rozmaitych badaczy. Niekiedy sąd ten 
jest wynikiem sytuacji, że wzmożone badania pociągają za sobą niejako 
lawinowe narastanie nowych problemów wymagających dodatkowego 
zajęcia się nimi — mielibyśmy więc wówczas do czynienia ze zjawi
skiem, które można byłoby przyrównać do owego apetytu rosnącego 
w mitarę jedzenia. Niekiedy sąd o słabym rozpoznaniu czegoś — to ro
dzaj swoistej kokieterii naukowej, niekiedy wszakże sąd ten w pełni 
odzwierciedla sytuację panującą w zakresie jakiejś problematyki. Ten 
ostatni przypadek odniósłbym też do zagadnień związanych z kulturą 
pomorską.

Powie ktoś, że od czasu wypowiedzenia słów przytoczonych na wstę
pie ukazały się opracowania — niekiedy nawet wydane w formie książ
kowej — a dotyczące kultury pomorskiej, więc słowa te straciły swe 
dosadne znaczenie. Odpowiem wówczas, że rzeczywiście, opracowania 
takie powstały, że niewątpliwie stanowią one krok naprzód 'w zakresie 
badań nad kulturą pomorską. Dopowiem jednak i to, że tempo rozwoju 
dzisiejszej nauki, w tym również archeologii, powoduje, iż ów krok
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naprzód uczyniony w ciągu ponad dwudziestolecia sprawia, że w rze
czywistości ogólne rozpoznanie kultury pomorskiej uczyniło dwa kroki 
wstecz w porównaniu do postępu obserwowanego w badaniach niektó
rych innych kultur czy okresów pradziejowych na naszych ziemiach.

Nie jest moim zadaniem dokonywanie szczegółowej analizy stanu badań 
nad kulturą pomorską. Oprócz bowiem wspomnianego opracowania Leo
na Jana Łuki, kwestii tej wiele miejsca poświęcili Zbigniew Bukowski 
i Łucja Okuliczowa w referatach przedstawionych na XI Ogólnopol
skiej Konferencji Archeologicznej w grudniu 1969 r. i opublikowanych 
w 1971 r., w XXIII tomie „Sprawozdań Archeologicznych”. Przed dwo
ma laty — w 1975 r., w VI tomie czasopisma „Pomorania Antiqua”, 
znów Leon Jan Łuka zajął się stanem i potrzebami badań nad kulturą po
morską, tym razem na obszarze Pomorza Gdańskiego, a więc na terenie 
niezmiernie istotnym — rzekłbym: wyjściowym — dla rozpoznania owej 
kultury. Elementy oceny stanu badań całokształtu lub fragmentu ogól
nej problematyki kultury pomorskiej w niektórych rejonach jej wystę
powania znajdujemy ponadto w kilku dalszych publikacjach. Niewątpli
wie, wątek ten będzie się przewijał i w referatach, jakie zostaną wy
głoszone na niniejszym sympozjum, zwłaszcza w wystąpieniach traktu
jących sprawę od strony antropologicznej, nie mówiąc już o referacie 
Ignacego Skrzypka, który w całości ma ocenić stan badań nad kulturą 
pomorską na Pomorzu Zachodnim.

Nie zamierzając dokonywać szczegółowej analizy stanu badań nad 
kulturą pomorską pragnę wszakże zwrócić uwagę na dwie sprawy, które
— moim zdaniem — są wymowną ilustracją zacofania w zakresie roz
poznania problematyki tej kultury. Po pierwsze: choć niniejsze sym
pozjum zgromadziło nadspodziewanie duże grono uczestników (pracow
ników Polskiej Akademii Nauk, szkół wyższych, muzeów i innych in
stytucji, biur oraz przedsiębiorstw parających się archeologią, repre
zentujących wszystkie duże ośrodki naukowe, lecz także placówki re
gionalne), to przecież j:ak niewielu spośród nas zagadnienia kultury po
morskiej stawia w rzędzie swych pierwszoplanowych zainteresowań 
badawczych. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk — nie o to wszak chodzi
— lecz nie omylę się zbytnio twierdząc, że zaledwie kilka osób w całej 
Polsce problematyce kultury pomorskiej poświęca znaczniejszą uwagę. 
Najczęściej bowiem problematyka ta stanowi margines działalności nau
kowej naszych archeologów.

Stwierdzenie to nie oznacza bynajmniej, bym próbował sugerować, 
iż to wyłącznie wąska specjalizacja w zagadnieniach kultury pomor
skiej może uzdrowić sytuację. Przeciwnie, jestem zdania, że nie można 
problematyki tej kultury badać całkowicie w oderwaniu od wcześniej
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szych, współczesnych i późniejszych, polskich i poza granicami naszego 
kraju dokonujących się procesów kulturowych. Rzecz w tym, by zagad
nienia odnoszące się do kultury pomorskiej nie były w tym kontekście 
chronologiczno-kułturowym jedynie marginesem, jak to zazwyczaj ma 
do tej pory miejsce. Zarysowana sytuacja kadrowa sprawiła zresztą, 
że niniejsze sympozjum ma jakże charakterystyczną tematykę: prawie 
wszystkie referaty archeologiczne problemy kultury pomorskiej będą 
ujmowały w nawiązaniu do zagadnień innych kultur, stanowiących do
menę zainteresowań badawczych referentów. Gdyby bowiem tematykę 
naszego: spotkania ograniczyć wyłącznie do kwestii ściśle „pomorskich”, 
obawiam się, że mogłoby się ono odbyć przy dwóch stolikach brydżo
wych. Zaprogramowana i w ogólnym zarysie realizowana (gdyż nie 
wszyscy zaproszeni referenci odpowiedzieli pozytywnie nia skierowany 
do nich apel o uczestnictwo w naszych obradach) tematyka obecnego 
sympozjum miała sprawić, że zainteresowanie naszą imprezą będzie 
szersze, że problematyka kultury pomorskiej ujawni się wreszcie pu
blicznie. Czyż bowiem nie jest to symptomatyczne dla oceny stanu za
awansowania badań nad kulturą pomorską, że jest to pierwsze sym
pozjum odnoszące się do niej, choć swe sympozja miały — niekiedy 
wielokrotne — wszystkie wcześniejsze i późniejsze wycinki pradziejów 
naszych ziem? Dlatego dobrze chyba, że te niejako w kontekście innych 
kultur prezentowane problemy kultury pomorskiej zgromadziły na na
szym sympozjum tak liczne grono badaczy. Może spowoduje to u nich 
większe niż do tej pory zainteresowanie tą kulturą, .może też to nasze 
pierwsze sympozjum nie będzie długo jedyną imprezą poświęconą 
w gruncie rzeczy kulturze pomorskiej. Mnie osobiście cieszy udział 
w naszym spotkaniu licznych przedstawicieli młodego jeszcze pokolenia 
archeologów, a nawet kilkorga studentów archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Chciałbym — i chyba nie jestem w tym względzie osa
motniony — by właśnie oni swe zainteresowania skupili na problemach 
kultury pomorskiej. Można byłoby wówczas spokojniej patrzeć na przy
szłość tej problematyki.

Drugą — po kadrowej — wymowną ilustracją zacofania panującego 
w zakresie rozpoznawania problematyki kultury pomorskiej, są dla mnie 
badania terenowe. Otóż — opierając się na kolejnych tomach Informa
tora archeologicznego — w latach 1970—1975 badania stanowisk kultu
ry pomorskiej stanowiły bardzo niewielki, zbyt mały chyba procent 
ogółu rozkopywanych obiektów. Tak więc, w 1970 r. na 279 badanych 
stanowisk 10 zaliczono do kultury pomorskiej (ok. 3,6%), w 1971 r. na 
323 stanowiska — 17 (ok. 5,3%), w 1972 r. na 311 stanowisk — 13 (ok. 
4,2%), w 1973 r. na 325 stanowisk — 18 (ok. 5,5%), w 1974 r. na 335
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stanowisk — 16 (ok. 4,8%),' i w 1975 r. na 274 stanowiska — 7 (oko
ło 2,5%). Same przytoczone cyfry i procenty nie oddają ponadto sy
tuacji w zakresie rozpoznawania stanowisk kultury pomorskiej w tere
nie. Wypada bowiem zwrócić uwagę i na to, że — pomijając całko
wicie sprawę ich geograficznego rozmieszczenia — znakomita większość 
badanych stanowisk — to cmentarzyska, że wreszcie nieliczne obiekty 
były przedmiotem bardziej szerokich, wieloletnich badań. Jeśli więc 
chodzi o cmentarzyska, to w okresie 6 lat, między 1970 a 1975 r., je
dynie na 12 prowadzono prace dłużej, niż przez 1 sezon, w tym w Mie- 
rzynie, gm. Rozprza, woj. piotrkowskie, w Toninku, gm. Sośno, woj. 
bydgoskie i w Warszawie na Grochówie przy ul. Górników przez 3 sezony, 
natomiast w Osieku-Praczu, gm. Wyrzysk, woj. pilskie i w Piaskach, 
gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie — przez 4 sezony. W tym samym 
okresie tylko 3 osady były rozkopywane ponad 1 sezon: w Nadolu, gm. 
Gniewino, woj. gdańskie (przy czym jest to być może jeszcze osada kul
tury łużyckiej, lub co najwyżej pochodząca z fazy łużycko-pomorskiej) 
i w Opalinie, gm. Gniewino, woj. gdańskie — przez 2 sezony oraz 
w Chmielonku, gm. Chmielno, woj. gdańskie — przez 3 sezony. Do tego 
bardzo przecież ogólnie scharakteryzowanego obrazu badań terenowych 
nawiązuje i działalność pisarska: publikacje odnoszące się do kultury 
pomorskiej są stosunkowo rzadkie, choć należy tu wspomnieć 
o kilkunastu pożytecznych, większych opracowaniach materiałowych 
oraz rozprawach. Jak na tę sytuację nieźle natomiast zapowiada się 
(gdyż nie wszystkie wyniki ekspertyz zostały już udostępnione) antro
pologiczne i zoologiczne rozpoznanie materiałów ciałopalnych z cmen
tarzysk kultury pomorskiej.

Nie sposób zresztą charakteryzować tutaj — chociażby krótko — wszy
stkie istotne problemy kultury pomorskiej; wspomniałem zresztą, że ni
niejsze wprowadzenie nie stawia sobie tego celu. Długo można byłoby 
mówić o kłopotach z chronologią, z zagadnieniami osadniczymi i gospo
darczymi kultury pomorskiej. Choć moje stanowisko w tej mierze pre
zentowałem już kilkakrotnie, można byłoby nadal rozwodzić się nad 
kwestią, kiedy właściwie rozpoczyna się kultura pomorska i czy pod jej 
miano można podciągać zespoły z grobami podkloszowymi. Obydwa te 
tematy wymagają bowiem bardziej pogłębionego •—• niż dotąd — rozpa
trzenia. Żałuję przy tym, że nie udało się —1 mimo wysiłków ze strony 
organizatorów sympozjum — umieścić w programie naszego spotkania 
pierwszej kwestii, a więc referatu o genezie kultury pomorskiej.

W kontekście tego pesymistycznego z mojej strony spojrzenia na 
stan rozpoznania problematyki kultury pomorskiej na ironię zakrawa 
wyjątkowa obfitość nazw, jakie się jej nadawało i niadaje. Obawiam się,
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że obfitość ta jest kłopotliwa nie tylko dla młodych adeptów naszej 
dyscypliny, lecz i dla reprezentantów innych nauk, korzystających 
z naszych opracowań, i dla archeologów zagranicznych. Jak wiadomo, 
w kwestii tej zajmuję dość konserwatywne stanowisko, co już uzasad
niałem w innych moich wypowiedziach. Do tej pory nie mogą mnie też 
przekonać argumenty zwolenników kolejnych zmian nazwy kultury po
morskiej. Dlatego widnieje ona w tytule naszego sympozjum. Oczywiś
cie jednak, nie oznacza to, by w trakcie obrad nie padały inne określe
nia — w tym względzie referenci i dyskutanci mają przecież zupełną 
swobodę wyboru. Wolno mi jednak mieć przynajmniej tę nadzieję, że 
pewne ożywienie badań problematyki kultury pomorskiej, które ma 
ewentualnie sprowokować to nasze spotkanie, nie wyrazi się jakąś no
wą propozycją zmiany jej nazwy, a w każdym bądź razie nie wyłącznie 
w ten sposób.

Adres autora: Doc. dr habil. TADEUSZ MALINOWSKI, Zakład Historii 
WSP, Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
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Łucja Okulicz

KULTURA POMORSKA A KULTURA KURHANÓW 
ZACHODNIOBAŁTYJSKICH

Nim przystąpię do zreferowania zasygnalizowanego w tytule tematu, 
chciałabym sprecyzować moje rozumienie podstawowych pojęć związa
nych z tzw. kulturą pomorską i kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich.

W archeologii polskiej zarysowały się dwa stanowiska dotyczące kul
tury pomorskiej. Według pierwszego z nich, zapoczątkowanego opraco
waniami J. Kostrzewskiego i po części zgodnego z dawnymi poglądami 
archeologów niemieckich, kultura pomorska byłaby zespołem czystym 
i różnym od kultury grobów kloszowych oraz od tak zwanych przeżyt
kowych grup łużyckich h Współwystępowanie na niektórych cmentarzy
skach grobów skrzynkowych i kloszowych traktowano w sposób dość 
abstrakcyjny jako przejaw ich dwukulturowości. Według drugiego po
glądu, sformułowanego już po wojnie, nazwą kultury pomorskiej 
(wschodniopomorskiej, wejherowsko-krotoszyńskiej) objęto wszystkie 
ugrupowania zespołu grobów skrzynkowych i kloszowych, uznawanych 
dotąd za oddzielne kultury1 2. Pierwszy pogląd wynikający, moim zda
niem, z prowizorycznego charakteru wstępnych klasyfikacji kulturowych, 
słusznie został poddany rewizji przez zwolenników poglądu drugiego. 
Ale także i drugi pogląd nie jest w pełni zadowalający i przyjęcie go 
bez zastrzeżeń wymaga może nie tyle dyskusji, co solidnego przepraco
wania klasyfikacji chronologicznej i przestrzennej wszystkich dostęp
nych źródeł archeologicznych. Brak bowiem dotąd bezdyskusyjnego ich

1 J. Kostrzewski, Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, [w:] Prehistoria 
ziem polskich, Kraków 1939—1948, s. 276, 296, tenże, Pradzieje Polski, Poznań 
1949, s. 145—>165; J. Kos tr zerws k 1, W. Chmielewski, K. Jażdżew
ski, Pradzieje Polski, wyd. II, Wrocław — Warszawa — Kraków 1965, s. 219—220, 
231—236; L. J. Łuka, Kultura wschodniopomorska, [w:] Słownik starożytności sło
wiańskich, t. 2, oz. 2, 1965* s. 563—565.

2 T. Malinowski, Kultura pomorska a kultura grobów podkloszowych, [w:] 
Zagadnienia okresu lateńskiego w Polsce, Wrocław — Warszawa — Kraków 1968, 
s. 10 n.
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podziału na fazy chronologii względnej oraz wypracowania podstaw do 
ustalenia podziału terytorialnego na grupy kulturowe. Orientujemy się 
tylko, że cechy przewodnie kultur pomorskiej i grobów kloszowych, 
ustalone zresztą niezbyt precyzyjnie w oparciu przede wszystkim o źród
ła cmentarzyskowe, nie występują ani przez cały czas trwania obu kul
tur, ani też we wszystkich ich ugrupowaniach. Podejrzewać można przy 
tym, że na szeroko pojętym obszarze pomorskim występuje znaczna 
asynchronizacja przemian gospodarczych i kulturowych. Istnienie jed
nak dużych podobieństw między poszczególnymi, omawianymi ugrupo
waniami kulturowymi i różnic w stosunku do otoczenia zewnętrznego 
(kultur kręgu jastorfskiego, lateńskiego, scytosarmackiego, kurhanów 
zachodniobałtyjskich i juchnowsko-miłogradzkiego) pozwala na wydzie
lenie bardziej niż kultury archeologicznej kręgu kulturowego. Dalej 
nazywam go kręgiem pomorskim, z kulturami centralnymi po
morską i grobów kloszowych, oraz grupami kulturowymi powstałymi 
później, pod wpływem oddziaływań centrów kulturotwórczych, w Wiel- 
kopoisce, Małopolsce, na Śląsku i Polesiu. W kulturze kurhanów zachod
niobałtyjskich między jej pięcioma grupami lokalnymi (zachodniomazur- 
ska, wschodniomazurska, północ nomazowiecka, sambijska i dolnoniemeń- 
ska) występują wprawdzie poważne różnice lokalne, zwłaszcza w 
początkowej fazie integracji kulturowej, ale zarówno w zakresie podsta
wowych form cmentarzysk, obrządku pogrzebowego, w ceramice i me
talach, a także w systemie gospodarczo-osadniczym obserwować można 
identyczny cykl rozwojowy3. Stwierdza się także równoczesność prze
mian kulturowych. Wszystko to daje podstawę do wydzielenia tego ze
społu jako klasycznej kultury archeologicznej.

Spośród kultur otaczających krąg pomorski największe podobieństwo 
łączy go właśnie z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich. Zdefiniowa
niem owTych podobieństw, a także różnic między obu zespołami, w za
kresie możliwym na obecnym etapie badań, chciałabym zająć się w przed
stawionym referacie.

Poruszając problematykę wzajemnego stosunku kręgu pomorskiego 
i kultury kurhanów zachodniobałtyjskich trudno nie zacząć od omówie
nia poglądów na temat ich genezy i ogólnej oceny sytuacji kulturowej 
istniejącej przed ich ukształtowaniem się. Przyjmuje się powszechnie, 
że oba zespoły powstały na gruzach odpowiednich, lokalnych grup kul
tury łużyckiej. Pogląd ten sformułowany niegdyś przez J. Kostrzewskie- *

* Ł. Okulicz, Kultura- kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żela
za, Wrocław — Warszawa — Kraków •— Gdańsk 1970.
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go1 * * 4 zyskał ogólną aprobatę i rzadko kiedy w opiniach badaczy podno
szone są zastrzeżenia czy argumentacja osłabiająca jego wymowę. 
Z drugiej jednak strony mówiąc o upadku kultury łużyckiej należy 
zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiego stwierdzenia. Zakłada ono 
mianowicie, że w pewnym momencie cały system osadniczo-gospodarczy 
i społeczno-kulturowy epoki brązu, trwający w rozkwicie jeszcze do 
początków okresu halsztackiego, uległ załamaniu, pociągając za sobą 
konieczność stworzenia nowych wzorców życia społecznego i gospodar
czego. Czy jednak jest to w pełni zgodne z rzeczywistością, czy też raczej 
mamy do czynienia nie z upadkiem, lecz zmianą formuły prowadzącą do 
ewolucyjnych przekształceń struktur społeczno-gospodarczych w ramach 
tego samego cyklu rozwojowego społeczeństw zamieszkujących ziemie 
w dorzeczach Odry i Wisły? Wprowadzone niegdyś w system myślenia 
pojęcie upadku kultury łużyckiej uwarunkowane było zdezaktualizowaną 
już teorią podboju plemion „łużyckich” przez plemiona „pomorskie”5. 
Upadek ów rozpatrywany też był wyłącznie w kategorii załamania jed
nego masywu etnicznego i zastąpienia go innym. Tymczasem badania 
lat ostatnich wskazały, że nawet na macierzystych obszarach rozwoju 
kultury pomorskiej czy grobów kloszowych, nie mówiąc już o wtórnych 
terytoriach kręgu pomorskiego, mamy niemal wyłącznie do czynienia 
ze stopniową zmianą cech łużyckich w pomorskie. Ewolucyjny charakter 
przekształceń kulturowTych na Pomorzu uniemożliwia wyznaczenie ścisłej 
granicy czasowej między łużyckim a pomorskim zespołem, która z natury 
swej jako element statyczny byłaby sztuczna, a więc nie odpowiadającą 
rzeczywistości6 7. Stąd też rozbieżności w określeniu początków kultury 
pomorskiej na Pomorzu Wschodnim odnoszonych bądź do okresu hal
sztackiego C ", bądź do okresu halsztackiego D8. Trudno także znaleźć 
przekonywującą argumentację za zaliczeniem całego szeregu stanowisk 
do łużyckiego czy pomorskiego zespołu kulturowego 9.

1 J. Kostrzewski, Kilka osad kultury grobów skrzynkowych i zagadnienie
przynależności etnicznej tej kultury, Przegląd Archeologiczny t. 6: 1939, z. 2—3.
s. 285—292.

5 E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen,
Berlin 1929, s. 5 n.

6 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, Wro
cław — Warszawa — Kraków 1969, s. 10.

7 L. J. Łuk a. Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. 1, Wro
cław — Warszawa — Kraków; T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy..., s. 10.

8 J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje..., 
s. 210 i 219.

9 B. Wiącek, Z badań nad osadnictwem z wczesnej epoki żelaza na terenie 
Luzina, pow. wejherowski, Pomorania Antiqua, t. 4:1972, s. 247 n.
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Nieco inaczej problemy te rysują się na obszarach wchodzących 
w zasięg kręgu pomorskiego później. Jednakże i tu łużycki system osad- 
niczo-kulturowy tylko w wyjątkowych przypadkach nie jest kontynuo
wany w zmienionej stylistycznie formie. Nawet jeżeli powstają skupie
nia osadnicze nie wykazujące ciągłości rozwojowej w swych cechach 
kulturowych od okresu poprzedniego, to inne zachowują wiele elemen
tów tradycji łużyckiej wskazując na istnienie okresu znacznej dezinte
gracji kulturowej stopniowo zanikającej 10.

Wszystko to powoduje konieczność ponownej weryfikacji poglądów 
na temat tzw. upadku kultury łużyckiej i warunków kształtowania się 
pomorskiego kręgu kulturowego. Zresztą do tego zagadnienia jeszcze 
wrócimy.

Schyłek epoki brązu i początki wczesnej epoki żelaza to stosunkowo 
krótki, lecz niezwykle burzliwy okres dziejów społeczeństw europejskich. 
Różne archaiczne systemy osadniczo-kulturowe sięgające korzeniami 
epoki neolitu zwolna zastępowane są nowymi wykształconymi poprzez 
wpływy najważniejszych centrów kulturowych i gospodarczych pozo
stających w silnych powiązaniach z cywilizacjami śródziemnomorskimi 
i azjatyckimi (rye. 1). Najważniejsze wydarzenia pociągające za sobą 
serię zmian w środkowej strefie kontynentu europejskiego, to:
1 — Wytworzenie się na północ od Alp potężnego kręgu kultur halsztac

kich, a następnie kręgu lateńskiego, coraz wyraźniej odcinających 
całe północne obszary od bezpośrednich infiltracji cywilizacji śród
ziemnomorskich. Kultury halsztackie, w rzeczywistości bazujące 
na rozkwicie wytwórczości metalurgicznej brązu przy zwiększają
cym się znaczeniu produkcji żelaza, wprowadzają w głąb „barba
rzyńskiej” Europy nowy model gospodarowania i sposobów życia. 
Fala wpływu halsztackiego zmienia radykalnie stosunki kulturowe 
centrów zachodniołużyckich, w obrębie których powstają ciekawe 
struktury gospodarczo-społeczne i kulturowe typu „biskupińskie- 
kiego”. Pozostałe grupy kultury łużyckiej nie zostały chyba objęte 
tym prądem w sposób istotny, zachowując tradycyjny model go
spodarczo-społeczny epoki brązu;

2 — Pojawienie się w południowo-wschodniej Europie ludów stepowych
i wytworzenie tam, w oparciu o przyniesioną przez nie kulturę 
a także oddziaływania kolonii greckich i miejscową tradycję ludów 
rolniczych, specyficznej kultury scytyjskiej o cechach ogólnych 
zbliżonych do halsztackich. Fakt ten zmienia układ powiązań kul-

10 L. J. Łuk a, Obrządek pogrzebowy i wierzenia u plemion kultury wschodnio- 
pomorskicj na Pomorzu Gdańskim, cz. II, Pomorania Antiqua, t. 3:1971, s. 21—101.
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2.»»* 3. 4. 5.--------

Rye. 1. Sytuacja kulturowa we wczesnych fazach okresu lateńskiego. 1 — centra 
kulturotwórcze, 2 — 7; przybliżone zasięgi zespołów kulturowych: 2 — kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich, 3 — kręgu pomorskiego, 4 — kręgu miłogradzko- 
-juchnowskiego, 5 — bałtyckich grobów skrzynkowych, 6 — tzw. ceramiki kresko
wanej, 7 kręgu scytyjskiego, 8 — kierunki przesunięć ludnościowych i wpływów

kulturowych. Oprać, autorki

turowych całego północnego wschodu Europy. Wówczas też roz
kwita centrum metalurgii brązowniczej uralsko-kamskiej, pod 
wpływem którego w ciągu VIII—VII w. p.n.e. tworzy się szereg 
różnych zespołów osadniczo-kulturowych w północno-wschodniej 
strefie leśnej Europy. Wśród nich najbardziej interesującym, z na
szego punktu widzenia, jest zespół miłogradzko-juchnowski, po
wstający w środkowym i górnym dorzeczu Dniepru, a sięgający 
od zachodu po ziemie polskie X1. Zespół ten, przez cały czas swego

u z Bukowski, Finds of the Bell-Pomeranian Type in the Middle and Lower 
Basin of the River Bug, Archaeologia Bolona, t. 9: 1066, s. 63, 71; tenże, Wschod
ni zasięg form pomorskich i kloszowych, Archeologia Polski, t. 12: 1967, s. 358,379.
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rozwoju, pozostaje pod przemożnym wpływem strefy rolniczej 
kręgu scytyjskiego, tracąc także w pewnym okresie południową 
część swego terytorium na jego rzecz;

3 — Osadnictwo dorzecza Łaby nie ulegające początkowo silniejszym
oddziaływaniom halsztackim, u schyłku okresu halsztackiego C 
staje się na krótko domeną bezpośrednich wpływów z obszaru 
wschodnioalpejskiego. Nad Solawą i u stóp gór Harcu wytwarza 
się niewielki terytorialnie, lecz niezwykle silny ekonomicznie ze
spół osadniczo-kulturowy tzw. kultura popielnic domkowych, in
tensywnie oddziaływujący, może z racji swego położenia na waż
nym szlaku handlowym, na obszary nad dolną Łabą, na Jutlandię 
i najdalej na Pomorze Wschodnie. Nim jednak oddziaływania te 
ujawniły się na naszym terenie w postaci popielnic domkowych 
i twarzowych, kultura popielnic domkowych w swym centrum 
rozwojowym kończy swój żywot, wobec odcięcia jej przez formu
jące się centra celtyckie nad Górnym Dunajem i Górnym Renem;

4 — W fazie L/B w południowym pasie środkowej Europy tworzy się
potężny zespół lateński, który na długo odcina się od swych pół
nocnych sąsiadów ostrą granicą kulturową.

Wszystkie te czynniki doprowadziły do wytworzenia się na obszarze 
między Wezerą, Górnym Dnieprem i środkową Wołgą, w okresie od 
VII do IV—III w. p.n.e. szeregu zupełnie nowych zespołów kulturowych. 
Były to:
a) kultury kręgu jastorfskiego wchłaniające z czasem obszary kultury 

popielnic domkowych i Harpstedt-Nimburg;
b) kultury kręgu pomorskiego powstałe na podłożu łużyckim;
c) kultura kurhanów zachodniobałtyjskich obejmująca Mazury, Półwy

sep Sambijski, kłajpedzki rejon ujścia Niemna i Północne Mazowsze;
d) wschodniobałtyckie kultury grobów skrzynkowych kształtujące się 

na bazie powiązań ekonomicznych między osadnictwem Skandynawii 
i obszaru kamsko-wołżańskiego;

e) kręgi kultur powstałych w leśnej strefie Europy Wschodniej a więc 
ananiński, diakowsko-gorodecki i miłogradzko-juchnowski. 
Najstarszym członem kręgu pomorskiego był zespół różnie nazywa

ny: wschodniopomorskim, krotoszyńsko-wejherowskim lub po prostu 
pomorskim. Wykształcił się on w okresie halsztackim z kaszubskiej gru
py kultury łużyckiej, której odrębność od innych grup tej kultury za
znaczała się już od V okresu epoki brązu 12. Wzorce i bodźce rozwojowe 
dla własnego modelu struktury gospodarczej i kulturowej zespół ten

la J. Kostrzewski, Kultura łużycka na Pomorzu, Poznań 1958, s. 204; T. Ma
linowski, Obrządek pogrzebowy..., s. 14.
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czerpał zapewne głównie z zachodniołużyckich grup typu biskupińskiego 
o czym zdają się świadczyć nielicznie jeszcze znane, lecz ciągle odkry
wane osiedla obronne13 14. Jednocześnie zaznaczyły się tu silne impulsy 
stylistyczne i zapewne wchodzące w zakres kultury duchowej, płynące 
z macierzystego obszaru rozwoju kultury popielnic domkowych. Naj
ważniejszym jednak dla genezy kultury pomorskiej był lokalny substrat 
łużycki z charakterystycznym, wysokim udziałem w przedmiotach me
talowych nordyjskich form epoki brązu. Zaznaczyć jednak należy, że 
styl ozdób pomorskich tworzy odrębną całość i urzeczywistnia się w mo
mencie gdy kultura nordyjska należy już do przeszłości. Z czasem kul
tura. pomorska ulega silnym, różnokierunkowym wpływom integracyj
nym scalającym ją z całym kręgiem pomorskim.

Drugim centrum genetycznym kręgu pomorskiego była powstająca 
nad środkową Wisłą tzw. kultura grobów kloszowych. W genezie tej 
kultury największą rolę odegrały wschodnie grupy kultury łużyckiej, 
głównie mazowiecko-podlaska, przy wyraźnych wpływach południo
wych poprzez grupę tarnobrzeską i wschodnich idących od kręgu kultur 
scytyjskich i miłogradzko-juchnowskich. Na te ostatnie powiązania dotąd 
zupełnie nie zwracano uwagi, co jest w pełni zrozumiałe zważywszy sto
sunkowo niedawną datę rozpoznania archeologicznego osadnictwa Po- 
dnieprza i Polesia.

Oba wymienione wyżej centra genetyczne kręgu pomorskiego należy 
rozpatrywać w określonych odcinkach czasowych. Nie ulega wątpliwości, 
że w' okresie ich kształtowania były to dwie odrębne prowincje kultu
rowe, powtarzające wr swych cechach przewodnich różnice obserwowane 
już w lokalnych grupach kultury łużyckiej, na których wyrosły. Różnice 
te pogłębiała także odmienność wpływów zewnętrznych, którym podle
gały one w trakcie swojego rozwoju. Jednocześnie powstały warunki 
dla wzajemnych powiązań obu centrów, w wyniku których już we wcze
snym okresie lateńskim możemy mówić o istnieniu rozległej subprowin- 
cji kulturowej oddziaływującej w wyraźny sposób na tereny sąsiednie. 
Oddziaływania te były wielokierunkowe i w efekcie doprowadziły do 
powstania zunifikowanego, pomorskiego kręgu kulturowego. W jego 
zasięgu znalazły się na wschodzie Polesie i Wołyń, gdzie ukształtowa
na została specyficzna grupa kulturowa o cechach reprezentatywnych 
dla całego kręgu pomorskiego, a której wywód można prowadzić zapew
ne z Mazowsza u. Inna grupa kręgu pomorskiego kształtuje się w Wiel-

13 L. J. Ł u k a, Osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne na terenie powia
tu chojnickiego, Pomorania Antiqua, t. 5: 1974, s. 189.

14 J u. V. Ku eh aren ko, K voprosu o proischożdenii zarubineckoj kul’tury. 
Sovetskaja Archeologija, nr 1; 1960, s. 297 n.; tenże, Poles’e v drevnosti, [w:]
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kopolsce legitymując się wcześniejszą metryką początkową i wykazując 
znaczną przewagą wpływów pomorskich, co uwarunkowane było trady
cyjnymi powiązaniami wzajemnymi obu prowincji15 16. Później, zapewne 
współcześnie z powstawaniem grupy wołyńskiej, kształtują się lokalne 
zespoły kręgu pomorskiego w Małopolsce i na Śląsku.

Jeżeli spojrzymy na rozwój terytorialny kręgu pomorskiego od stro
ny przekształceń struktur osadniczych postłużyckich z utrzymującą się 
wiązią kulturową całego obszaru, wyzwalającą tendencje integracyjne, 
to tak silnie dotąd akcentowana teoria „ekspansji” plemion pomorskich 
na południe straci podstawy swego istnienia. Mówiąc inaczej koncepcja 
ekspansji zostanie zastąpiona przez rekonstrukcję dość typowego procesu 
tworzenia się drogą ewolucji nowej struktury gospodarczo-społecznej, 
osadniczej i kulturowej.

Kres tej strukturze kładzie tizw. proces latenizacji, za którym to ter
minem kryje się przede wszystkim rewolucja gospodarcza związana 
z upowszechnieniem znajomości hutnictwa żelaza i kowalstwa. Dokonuje 
się ona w ciągu II i I w. p.n.e. i kończy cykl rozwoju społeczeństw do
rzecza Wisły nazywanego łużycko-pomorskim, a zapoczątkowuje nową 
epokę. Rzecz oczywista, można ostrożnie przypuszczać, że kontrast 
źródłowy wywołany pojawieniem się w kulturach późnolateńskich bo
gatych wyposażeń grobowych, przewiększa obraz gwałtowności dokonu
jących się przemian. Zapewne więc poczynając już od okresu L/B, gdy 
w niektórych rejonach kręgu pomorskiego pojawia się niewielka fala 
importów fazy duchcowskiej 1<5, można mówić o początku latenizacji 
sensu stricto, nadchodzącej epizodycznie. Natomiast proces zaznajamia
nia się z hutnictwem i kowalstwem żelaza narastał tu równomiernie, 
choć przesłanek świadczących o tym mamy ciągle jeszcze zbyt mało. 
Wynikać to może jednak z braku dostatecznej liczby przebadanych osad. 
Negatywmą przesłanką, o czym będzie mówił mgr A. Waluś, byłoby za
nikanie odlewnictwa brązu, zapewne coraz skuteczniej zastępowanego 
przez żelazo.

Najwcześniejsze cmentarzyska kultury przeworskiej pojawiają się 
w centralnym pasie silnego osadnictwa kręgu pomorskiego od Śląska 
przez Wielkopolską, Kujawy, Ziemię Chełmińską po rejon ujścia Wisły,

Munera archaeologica Iosepho Kostrzewski [...] oblata, Poznań 1963, s. 62 n., 
V. B. Nikitina, Pamjatniki pomorskoj kul’tury v Belorussii i na Ukraine, So- 
vetskaja Archeologija nr 1: 1965, s. 17 n.

15 L. J. Łuka, Obrządek pogrzebowy..., s. 62.
16 Z. W o ź n i a k, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław — Warszawa — Kra

ków 1970, s. 152 n., Ł. Okulicz, Sprawozdanie z badań cmentarzyska z wczesnej 
epoki żelaza w Rembielinie, powiat przasnyski, Rocznik Olsztyński, t. 11: 1975, 
s. 205.
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■a także na Mazowszu i Południowych Mazurach. Dopiero później, w cią
gu I w. p.n.e. w zasięg nowo powstającej kultury weszły pozostałe re
jony osadnicze kręgu pomorskiego. Wyjątek stanowi tu jedynie grupa 
polesko-wołyńska, której obszar wszedł w orbitę naddnieprzańskiej kul
tury zarubinieckiej. Na Pomorzu Wschodnim słabe impulsy kulturo
twórcze z obszaru przeworskiego spotkały się z prądem oddziaływań 
jastoriskich i przy zachowaniu tradycji pomorskich dały w efekcie inny 
od przeworskiego wariant kulturowy — kulturę oksywską.

Nieco odmienne procesy przemian gospodarczo-społecznych i osadni
czych złożyły się na powstanie i uwarunkowały dalszy rozwój kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich. W jej genezie najważniejszą rolę ode
grały:
1 — Substrat osadniczo-kulturowy mazursko-warmińskiej, północno-ma- 

zowieckiej i sambijskiej grup kultury łużyckiej. Pierwsze dwie 
z wymienionych grup tej kultury ukształtowały się w prawym do
rzeczu dolnej i środkowej Wisły w ciągu IV okresu epoki brązu 
i rozwijały w ścisłych powiązaniach z grupą środkow opolską, cheł
mińską i kujawską kultury łużyckiej 17. Grupa sambijska powstała 
nieco wcześniej na bazie silnych powiązań wymiennych idących 
wzdłuż brzegu Bałtyku z Pomorzem i pośrednio z kręgiem nordyj- 
skim. Osadnictwo Półwyspu Sambijskiego w tym czasie skupiało 
się wTzdłuż wybrzeży morskich i charakteryzowało silnym rozwo
jem miejscowych warsztatów odlewniczych brązu, których wy
twory rozprowadzane były na słabo zasiedlone obszary w dolnym 
biegu Niemna i lewym dorzeczu Dźwiny. Wspólne cechy tych 
grup to upowszechnienie obrządku ciałopalnego, formy metali i na
czyń oraz rozległe osady nieumocnione. Elementy różnicujące to 
cmentarzysko kurhanowe w grupie sambijskiej i płaskie w grupie 
mazursko-warmińskiej, oraz silniejsze wpływy kultury nordyjskiej 
w pierwszej z nich;

•2 — Impulsy cywilizacyjne płynące z zachodnich grup kultury łużyc
kiej, głównie przez ziemię chełmińską i od ujścia Wisły z Pomorza 
Wschodniego. Nasilenie ich połączone zapewne z pewnymi prze
grupowaniami osadnictwa przypada na tzw. VI okres epoki brązu 
synchronizowany z okresem H/C oraz na młodszą fazę okresu 
halsztackiego (H/D). Przejawia się to w wyraźnym zagęszczeniu

17 J. Dąbrowski, Remarks on the Mazury — Warmia Group of Lusatian Cul
ture, Archaeal'Cfgi'a Polan®, t. 9: 19.66, s. 27 n.; tenże, Przyczynki do poznania kul
tury łużyckiej na Warmii i Mazurach, Archeologia Belski, t. 12: 1967, s. 319 n.; 
J. O ku lic z, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu 'do VII w. n.e„ Warsza
wa — Wrocław — Kraków — Gdańsk 1963, s. 213 n.
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punktów osadniczych wykazujących łużycki i pomorski charakter 
kulturowy, na prawym brzegu Wisły i w zachodnich partiach Po
jezierzy Sztumskiego, Suskiego, Kwidzyńskiego i Morąskiego. 
W kulturze materialnej obserwować można wzrost elementów sty
listycznych płynących z Pomorza Wschodniego integrujących obli
cze kulturowe kształtującego się tu osadnictwa;

3 — Grupa mazursko-warmińska w swym najdalszym wschodnim zasię
gu dochodziła do linii wielkich jezior mazurskich obejmując w kie
runku południowo-wschodnim Pojezierze Ełckie. Na wschód i po
łudniowy wschód od niej rozciągał się rozległy pas pustki osadni
czej obejmujący lewe dorzecze Niemna i Podlasie1S. Stopniowe 
zasiedlanie tej strefy ma miejsce począwszy od VI okresu epoki brą
zu. Przenikały tu prądy osadnicze z dorzecza Prypeci, a związane 
były zapewne z ruchami ludnościowymi w obrębie kręgu miłogradz- 
ko-juchnowskiego, wywołanymi przegrupowaniami osadnictwa 
w południowych partiach tego kręgu na skutek osadzania się 
w strefie laso-stepu plemion scytyjskich. Można mniemać, że ruchy 
osadnicze z Naddnieprza miały charakter falowy i przy ich wielo
krotności rozszerzały się w kierunku Pojezierza Mazurskiego osa
dzając się w miejscowym, dość luźnym środowisku łużyckim. Trasy 
przejścia nowych grup ludności na Mazury wyznaczają nieliczne 
jeszcze, lecz ciągle odkrywane stanowiska archeologiczne w Pu
szczy Białowieskiej (ryc. 2), Białostockiem i Północnym Mazowszu 18 19: 
w wyniku powolnych procesów integracyjnych wiążących elemen
ty miejscowej kultury łużyckiej i napływające z południowego 
wschodu a także z zachodu, powstaje jednolita w swych cechach 
przewodnich kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Jako forma
cja w pełni ukształcona występuje dopiero we wczesnym okresie 
lateńskim, a więc jest współczesna zintegrowanemu kulturowo krę
gowi pomorskiemu. W okresie formowania się centrów genetycz
nych tego kręgu na obszarze Mazur i Sambii trwa rozwój grup 
łużyckich i niewielkie w swym natężeniu, lecz zapewne stopniowo 
wzrastające infiltracje osadnictwa z dorzecza Dniepru w rejony 
przygranicznych pustek osadniczych (ryc. 3). Zapewne, począwszy 
od młodszej fazy okresu halsztackiego mamy do czynienia z prze
nikaniem osadnictwa pomorskiego na prawy brzeg Wisły i Wyso-

18 I. Górska, Badania archeologiczne w Puszczy Białowieskiej, Archeologia 
Polski, t. 21: 1976, s. 110 n.

19 J. Dąbrowski, Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce 
brązu, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1972, s. 160 n.
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czyznę Elbląską, co stanowi kontynuację wcześniejszych, łużyckich 
procesów zasiedlania tych rejonów.

Zarysowana wyżej sytuacja osadniczo-kulturowa Mazur i Półwy
spu Sambijskiego wywołała w swoim czasie szereg dyskusji wśród ba
daczy pragnących przeprowadzić klasyfikację kulturową dostępnych 
źródeł archeologicznych. Najczęściej mówiło się o istnieniu tu we

wczesnej epoce żelaza konglomeratu kulturowego łużycko-pomorsko- 
-bałtyjskiego, co oczywiście nie było pozbawione podstaw, ale doty- 
czyło tylko tego odcinka dziejów, w czasie którego uchwytne były tyl
ko procesy dezintegracyjne poprzedzające pełną integrację kulturo
wą 20. Źródła pochodzące z zachodniej peryferii późniejszego zasięgu

28 J. Antoniewicz, Z problematyki badań osadnictwa wczesnożelaznego na 
wschodnich Mazurach, Rocznik Białostocki, t. 2: 1961, s. 33—41; tenże, Osiedla 
obronne okresu wczesnożelaznego w Prusach, Swiatowit, t. 25: 1984, s. 160—182;
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Ryc. 3. Rembielin, woj. ostrołęckie. Ceramika z halsztackiej fazy osady. Badania
autorki

kultury kurhanów zachodniobałtyjskich dawały podstawy do włącza
nia całego jej terytorium w strefę kultury pomorskiej * 21 lub w naj
lepszym przypadku wydzielania dwóch grup tej kultury, z których 
jedna obejmowała Pomorze Wschodnie, druga zaś Mazury i Sambię 22.

Nie ulega wątpliwości, że w okresie halsztackim wpływy kultury 
pomorskiej na prawobrzeżne Powiśle łączyły się przynajmniej częścio
wo z 'przegrupowaniami osadnictwa i powstawaniem nowych jego sku
pień w rejonach rzadkiego osadnictwa łużyckiego. Procesy te były za
pewne współczesne stopniowemu zasiedlaniu wschodnich rubieży osad
nictwa łużyckiego i przenikaniu pojedynczych grup ludności przesuwa
jących się od południowego wschodu. Wyraźny wzrost punktów osad
niczych na Mazurach -w tym czasie pozwala domyślać się, że przegru
powania osadnictwa i tworzenie nowych skupień działalności gospodar
czej miały miejsce na całym omawianym obszarze. Pod koniec tego 
okresu różnice w kulturze materialnej osadnictwa pomorskiego, 
kształtującego się w prawym dorzeczu dolnej Wisły, nie tylko nie ule

T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy..., s. 168; J. Dąbrowski, Zabytki me
talowe epoki brązu między dolną Wisłą a Niemnem, Wrocław — Warszawa — Kra
ków 1968, s. 281 n.

21 J. Kostrzewski, Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej w Dębówku No
wem, w powiecie wyrzyskim i w Warszkowie III, w powiecie morskim, Wiadomości 
Archeologiczne, t. 12: 1933, s. 86; W. La Baume, Vorgeschichte von Westpreussen 
in ihren Grundzügen allgemeinverständlich dargestellt, Gdańsk 1920, s. 53—54.

22 J. Kostrzewski, Dwa cmentarzyska..., s. 87.
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gają zatarciu, lecz wręcz przeciwnie nasilają się wyraźnie. Cała strefa 
prawobrzeżnego Powiśla zaczyna ciążyć kulturowo ku wschodowi 
wchodząc w zasięg obszaru rozwoju kultury kurhanów zachodniobał
tyjskich. Począwszy od okresu lateńskiego wpływy kultury pomorskiej 
wyraźnie słabną na rzecz oddziaływań idących od południowych ob
szarów kręgu pomorskiego. Najbardziej uchwytnym archeologicznie 
wyrazem tego jest pojawienie się grobów kloszowych, które można 
odnieść najwcześniej do środkowego okresu lateńskiego i czasów póź
niejszych 23. Groby kloszowe występują bądź w obrębie cmentarzysk, 
bądź pojedynczo w obrębie osiedli obronnych.

Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich jako jednostka w pełni 
ukształtowana obejmuje we wczesnym okresie lateńskim Północne Ma
zowsze, Mazury Zachodnie i Wschodnie, Półwysep Sambijski i rejon 
ujścia Niemna. W procesie jej tworzenia zmieniła się i ujednoliciła 
struktura zasiedlenia, powstały jednolite w swych założeniach prze- 
strzenno-obronnych osiedla, powszechnym stał się kurhanowy obrzą
dek pogrzebowy, wyraźnej integracji ulega cała kultura materialna. 
Na Mazurach zanikają płaskie cmentarzyska typu łużyckiego, panują
cym staje się zwyczaj wznoszenia kurhanów ze zbiorowymi pochów
kami w popielnicach. Przyjęte zostały podstawowe elementy konstruk
cyjne kurhanów stosowane już wcześniej na Półwyspie Sambijskim, 
przy paralelnie zmieniającej się konstrukcji grobu wewnętrznego 
z ciągiem ewolucyjnym od pojedynczych skrzyń kamiennych poprzez 
duże zawierające kilkadziesiąt pochówków do grobów korytarzowych 
i prostokątnych bruków. Specyfiką wczesnożelaznych kurhanów Mazur 
Wschodnich jest składanie spalonych szczątków na powierzchni ziemi, 
lub w płytkiej jamie pod nasypem ziemnym lub kamienno-ziemnym 24. 
Kurhany tego typu są charakterystyczne dla zachodnich rejonów kul
tury miłogradzkiej, skąd zapewne sposób ich budowania został przy
niesiony przez napływających osadników25. Nie został on zaadaptowany 
przez mieszkańców Mazur Zachodnich i Półwyspu Sambijskiego. Na
tomiast w okresie lateńskim na Mazurach Wschodnich odnotowane zo
stały kurhany typowe dla tych dwóch obszarów. Innym, typowym dla 
kręgu juchnowsko-miłogradzkiego był zwyczaj chowania zmarłych 
w obrębie osiedla 26. Zwyczaj ten rzadko, lecz także występuje w kul

23 W. H e y m, Drei Spätlatenegräberfelder aus Westpreussen, Offa, t. 17/18: 1961, 
s 156.

24 C. Engel, Typen ostpreussischer Hügelgräber, Neumünster 1962, s. 46 n.
25 O. N. Melnikovskaja, Plemena juznoj Belorussii v rannem żeleznom 

veke, Moskva 1967, s. 49.
26 O. N. Melnikowskaja, Plemena..., s. 44.
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turze kurhanów zachodniobałtyjskich i to na zachodnich krańcach jej 
zasięgu 21.

Powszechną fermą osiedla stają się niewielkie, pozwalające na 
zbudowanie od 5 do 10 domów mieszkalnych, osiedla lokowane w miej
scach naturalnie obronnych, umacniane dodatkowo palisadą i wałem 
kamienno-ziemnym lub ziemnym. Osiedla tego typu nie występują 
w całym zasięgu kręgu pomorskiego, natomiast znajdują swe bliskie 
odpowiedniki w zespołach kulturowych leśnej strefy Europy Wschod
niej2S. Wyżej zaznaczyłam już, że sporadycznie spotykane osiedla 
obronne kręgu pomorskiego nawiązują w swych założeniach prze- 
strzenno-obronnych do wcześniejszych tradycji łużyckich, lub są wy
razem zapożyczeń od zachodnich grup tej kultury.

W kulturze materialnej specyfiką omawianych terenów jest upo
wszechnienie nowej techniki lepienia naczyń o dnach kulistych. Tech
nika ta obca była kręgowi łużyckiemu, nieznana jako przejaw po
wszechności także w kręgu pomorskim. Natomiast typowa była dla 
kultury miłogradzkiej 27 * 29, co z racji zarówno styku terytorialnego jak 
i sygnalizowanych przesunięć osadniczych daje podstawy do wywodze
nia jej z tamtych obszarów (rye. 4). Naczynia tak lepione najwcześniej 
pojawiają się, jak można sądzić na podstawie nowszych obserwacji, na 
Północnym Mazowszu w grobach płaskich okresu halsztackiego oraz 
w obrębie osiedli (Kitki, Gródki, st. 17, Rembielin). Z tego samego cza
su pochodzą także formy kulistodenne spotykane w obrębie płaskich 
cmentarzysk i kurhanów łużyckich na Mazurach. W świetle topografii 
dotychczasowych znalezisk wydaje się prawdopodobne, że trasa pene- 
tracyjna osadnictwa z dorzecza' Dniepru wiodła poprzez bagniste pusz
cze Biebrzańską, Kurpiowską i Piską. Najdalej na zachód naczynia te
go typu odnotowane zostały w Tynwałdzie.

Przejawem tradycji łużyckich w ceramice kultury kurhanów za- 
•chodniobałtyjskich są naczynia o dnach płaskich stanowiące wyposaże
nie głównie warstw kulturowych osiedli. Także szereg cech formalnych 
i technologicznych obserwowanych na naczyniach wskazuje na konty
nuację dawnych sposobów wytwórczości ceramicznej.

Wpływy kręgu pomorskiego na ceramikę kultury kurhanów zachod
niobałtyjskich należałoby także rozpatrywać w krótkich odcinkach cza-

27 W. H e y m, Eine baltische Siedlung der frühen Eisenzeit am „Kleinen See” 
bei Kl. Stärkenau (Westpreussen), Mannus, t. 29: 1937, s. 49 n.

2S V. Daugudis, O klassifikacii vostocno-litovskich gorodiść [w:] 20 let, 1968, 
s. 24 n.

29 O. N. Melnikovska ja, Plemena..., s. 96 n.
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Ryc. 4. Ceramika o powierzchniach kreskowanych z wczesnożelaznych osiedli 
obronnych Mazur. Wg J. Antoniewicza

sowych. Niewątpliwie wynikiem oddziaływań pomorskiego centrum 
genetycznego było pojawienie się na Mazurach, a zwłaszcza licznie na 
Półwyspie Sambijskim popielnic twarzowych i Oczkowych30. Przeja
wem tych samych prądów stylistycznych były zapewne pokrywy czap- 
kowate i z wpuszczaną zakładką oraz ogólna tendencja wydłużania 
górnej partii amfor i zmiany kompozycji ornamentów liniowych. 
Wpływy całego kręgu pomorskiego widoczne są w obecności dużych 
naczyń z wygładzaną szyjką i chropowaconym brzuścem zdobione bo
gatą ornamentyką plastyczną w formie listew, festonów i guzków.

Utrwalone przynajmniej od młodszej epoki brązu związki Mazur 
i Półwyspu Sambijskiego z Pomorzem Wschodnim znajdują swój peł
ny wyraz w produkcji metalurgicznej działających tu ośrodków odlew
nictwa brązu. W okresie rozwoju kultury kurhanów zachodni obałtyj- 
skich wzory pomorskich ozdób brązowych są tu powielane lub prze

30 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischer Stämme, t. 1, Królewiec 19'35, 
s. 60; W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, Królewiec 1929, s. 143 n.; J. Ko- 
strzewski, Dwa cmentarzyska..., s. 87; W. La Baume, Der Verwahrungsgedan
ke im vorgeschichtlichen Totenglauben, Altpreussen, t. 5: 1940, s. 51.
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kształcane w lokalne warianty i odmiany (np. naszyjniki kabłąkowate, 
pensety). Wydaje się także prawdopodobne, a wymaga to dodatko
wych badań i obserwacji, że plemiona kręgu pomorskiego żywotnie 
zainteresowane były w odbiorze z Mazur i Półwyspu Sambijskiego 
bursztynu, który szlakiem południowym lub morskim wzdłuż wybrze
ża przewożony był do Europy środkowej i południowej. Interesujące 
jest także dlaczego w III i II w. p.n.e. następuje przerwa w dopływie 
bursztynu na południe31 i czy ma to związek z rozpoczynającymi się 
w rejonie południowych wybrzeży Bałtyku procesami przemian wcho
dzącymi w zakres tzw. latenizacji.

W okresie swego pełnego rozwoju kultura kurhanów zachodniobał- 
tyjskich jednolita w swych cechach przewodnich wykazuje dość znacz
ne zróżnicowanie lokalne będące wynikiem wielowiekowej transforma
cji tradycji miejscowych i wpływów zewnętrznych. W grupie północ- 
nomazowieckiej najpełniejszy wyraz znalazły wpływy południowego 
centrum genetycznego kręgu pomorskiego, a także południowo-wschod
nie z dorzecza Dniepru. Wyrażają się one w obecności naczyń typu 
kloszowego i w takich elementach jak zwyczaj kreskowania ich po
wierzchni w specjalny sposób (ryc. 5). Tutaj także najwcześniej za
uważyć można wpływy latenizacji prowadzące w późnym okresie la
teńskim do włączenia tego obszaru w zasięg formującego się kręgu 
przeworsko-oksywskiego. Grupa wschodniomazurska, gdzie osadnictwo 
z okresu łużyckiego odnotowane było tylko na zachodnich krańcach jej 
zasięgu, wykazuje znaczną liczbę elementów wskazujących na łączność 
kulturową z dorzeczem Dniepru (typ pochówku, słabe nasycenie meta
lami, ceramika). Dopiero w ciągu okresu lateńskiego następuje tu 
pełna integracja kulturowa z obszarem zachodniomazurskim i sambij- 
skim. Elementy różnicujące grupy sambijską, zachodniomazurską i dol- 
noniemeńską to stopień natężenia wpływów łużyckich i nordyjskich 
w tradycji miejscowej i percepcji impulsów płynących z Pomorza.

W późnym okresie lateńskim, już po przekształceniach kręgu po
morskiego w zespół oksywsko-przeworski, kultura kurhanów zachod- 
niobałtyjskich tkwiąca w dalszym ciągu w tradycjach wczesnej epoki 
żelaza, staje się sąsiadem tego zespołu. Nie zostaje ona objęta prądem 
latenizacji z wyjątkiem południowych i zachodnich peryferii, gdzie na
stępuje zmiana struktury osadniczo-gospodarczej i stylu kultury. W cią-

31 R. Rittatore Vonwille r„ V ambra e le vie commerciali protostoriche, 
[w:] Studi e ricerche sulla problematica dell’ambra, t. 1, Roma 1975, s. 97—100; 
tenże, I.a difusiane dell’ambra in Europa e in Italia durante la protostoria, [w:] 
Studi..., s- 215—220; N. Negroni Catacchio, Indagine sulla diffusione dei ma- 
nufatti in ambra in Italia durante l’Etd dcl Ferro, [w:] Studi..., s. 101—110.
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Hyc. 5. Rembielin, woj. ostrołęckie, r ormy naczyń z jamy nr 182. Badania autorki

gu I wieku p.n.e. w rejonach tych tworzy się grupa nidzicka kultury 
przeworskiej, na wschód od niej pozostają niezmienione formy osad
nictwa i kultury 32.

Cezurę chronologiczną przemian zachodzących w obrębie kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich wyznaczają płaskie cmentarzyska poja
wiające się w ciągu I wieku naszej ery w dwóch ugrupowaniach: w re
jonie Węgorzewa i Mrągowa. Obie grupy wykazują znaczne zróżni
cowanie kulturowe związane ze stopniem intensyfikacji percepcji cech 
przeworskich znacznie silniejszych w grupie mrągowskiej. Natomiast *

*2 J. O k u 1 i c z, Powiązania pobrzeża wschodniego Bałtyku i centrum sambij- 
skiego z południem w podokresie wczesnorzymskim, Prace Archeologiczne, z. 22: 
1976, s. 181 n.

i
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w grupie węgorzewskiej zaznacza się obecność cech typowych dla kul
tury jastorfskiej a przejętych tu zapewne z Pomorza.

Proces przemian struktury osadniczo-gospodarczej i kulturowej 
w dalszym ciągu nie obejmuje osadnictwa rozwijającego się na Półwy
spie Sambijskim. Można tu obserwować ciągły rozwój osadnictwa i kul
tury w tradycyjnych, wczesnożelaznych układach. Od środkowej fazy 
późnego okresu lateńskiego w zespołach zabytków pojawiają się przed
mioty importowane z obszaru oksywskiego. Ilość importów’ pochodzą
cych z różnych centrów kulturowych wzrasta tu w ciągu pierwszych 
wieków naszej ery, co nie ma jednakże wpływu na zasadnicze zmiany 
struktury osadniczo-gospodarczej. Zmiany takie narastają powoli i dla
tego w kulturze osadnictwa sambijskiego w najbardziej pełny sposób 
można obserwować ciągłość w rozwoju miejscowej kultury aż po wcze
sne średniowiecze.

Przedstawione tu, w bardzo skrótowej formie, przejawy rozwoju 
kulturowego osadnictwa w dorzeczu Wisły we wczesnej epoce żelaza, 
miały na celu uświadomienie charakteru . związków zachodzących 
w tym czasie między kręgiem pomorskim a kulturą kurhanów zachod- 
niobałtyjskich. Jednym z najważniejszych elementów wiążących te 
zespoły to wspólny substrat ludnościowy wywodzący się z osadnictwa 
kultury łużyckiej. Czynnikiem różnicującym były tu zapewne prądy 
osadnicze wywodzące się z północnych peryferii kręgu miłogradzko- 
juchnowskiego, które w swym najdalszym zachodnim zasięgu mogły 
dojść do prawobrzeżnego Powiśla. Proces zasiedlania dotychczasowych 
pustek osadniczych na peryferii zasięgu kultury łużyckiej łączył się 
z poważnymi przegrupowaniami osadnictwa w jej centrach i powsta
waniem nowych skupień opartych na odmiennej niż dotychczasowa 
strukturze. Zmienia się topografia zasiedlenia całego obszaru Mazur 
i Półwyspu Sambijskiego, zaś kultura ludności rekrutującej się zarów
no z dawnych mieszkańców jak i przybyszów z różnych stron, po okre
sie dezintegracji, nabiera cech wspólnych tworząc zespół wewnę
trznie spójny i różny od sąsiednich układów. Niewątpliwie w okresie 
tworzenia się tego zespołu największą rolę odegrały oba pierwotne 
centra kręgu pomorskiego. Procesy integracyjne kultury kurhanów za- 
chodniobałtyjskich są czasowo zbieżne z integracją całego kręgu po
morskiego, lecz nie doprowadzają do zatarcia różnic między nimi, wręcz 
przeciwnie różnice te pogłębiają. Zapewne złożyło się na to szereg 
czynników, których odkrycie tylko na podstawie analizy źródeł archeo
logicznych jest niemożliwe. Przedwczesne byłoby także podkładanie 
pod omawiane zespoły kulturowe treści etnicznych. Mimo całego szere-
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gu nasuwających się w tym względzie sugestii powstrzymałabym się 
od dalej idących interpretacji etnicznych do czasu wzbogacenia obec
nej bazy źródłowej innymi jej kategoriami.

A d i e s autorki: Er habil. ŁUCJA OKUŁICZ, Zakład Epoki Metali IHKM
PAN. Świerczewskiego 105, 00-140 Warszawa
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Ryszard Wołągiewicz

KULTURA POMORSKA A KULTURA OKSYWSKA

Relacje między obydwiema kulturami wynikające z następstwa 
chronologicznego i częściowego pokrywania się ich obszarów w do
tychczasowym stanie badań sprowadzają się do hipotezy o genetycz
nych związkach kultury oksywskiej z kulturą pomorską w jej pierwot
nym zasięgu ograniczonym do Pomorza. Hipoteza ta przedstawiona 
przez J. Kostrzewskiego w 1939 r. (1939/1948, s. 300 n.), a najpełniej 
sformułowana przez tego badacza w 1961 r. (J. Kostrzewski 1961, 
s. 85 n.) jest oparta na trzech głównych przesłankach — na zgodności 
pierwotnego' zasięgu kultury pomorskiej z zasięgiem kultury oksyw
skiej, na podobieństwie obydwu kultur — w przeciwieństwie do łużyc
kiej i przeworskiej — charakteryzujących się bujniejszym rozwojem 
metalurgii żelaznej i ubogim rozwojem garncarstwa oraz na świade
ctwach żywotności form kultury pomorskiej przeżywających się w kul
turze oksywskiej h Koncepcja ta powstała w ramach generalnej hipo
tezy o ciągłości zaludnienia ziem polskich na etapie niepodzielności po
równywanych ze sobą dwu podokresów (wczesno- i środkowego oraz 
późnego) wyróżnionego w Polsce okresu lateńskiego1 2.

Z badawczego punktu widzenia geneza jest pojęciem diachronicz- 
nym, w źródłach archeologicznych trudno uchwytnym głównie z przy
czyny większej ewidentności zmian jakościowych niż ilościowych leżą
cych u podstawy typologii, a zwłaszcza chronologii zjawisk. Jednak od 
czasu pełnego sformułowania interesującej nas hipotezy w 1961 r., 
dzięki studiom zapoczątkowanym przez H. Zürna (1952, s. 38 n., 1970, 
s. 107 n., 1974, s. 487 n.) w odniesieniu do okresu pohalsztackiego 
a zwłaszcza R. Hachmanna (1961) w odniesieniu do okresu bezpośred
nio poprzedzającego okres rzymski, dokonał się znaczny postęp badań

1 Zob. też J. Kostrzewski 1969. s. 131—143; tenże 1970, s. 161—172; tenże 
1971, s. 935—938.

2 K. Jażdżewski 1967, s. 5 n.
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nad chronologią tzw. okresu lateńskiego, którego młodszy podokres 
zwany późnolateńskim stał się podzielny na fazy3.

Pomimo wynikających stąd większych możliwości poznawczych 
problem relacji kultury oksywskiej do kultury pomorskiej nie został 
dotąd ponownie podjęty. Sądzę, że dzisiejsze sympozjum stanowi dobrą 
ku temu okazję. W niniejszym referacie podejmuję próbę ujęcia wspól
nego dla obydwu kultur schematu chronologii relatywnej porównywal
nego z systemami chronologicznymi Latenu i Jastorfu, analizy trzech 
głównych przesłanek hipotezy o pomorskiej genezie kultury oksyw
skiej, wnioski na temat czynników kulturotwórczych powstania kultu
ry oksywskiej i wynikające stąd sugestie na temat schyłku kultury po
morskiej na Pomorzu.
1. Chronologia okresu przedrzymskiego. Nieodzownym 
warunkiem postępu w uprecyzyjnieniu datowania źródeł jest stosowa
nie podstawowego w archeologii instrumentu, jakim jest system chro
nologii relatywnej. Stwarza on możliwości dokonania w obrębie okre
ślonego zespołu źródeł wewnętrznego podziału chronologicznego nieza
leżnego od innych podziałów, lecz z nimi porównywalnego za pośred
nictwem ogniw zewnętrznych w postaci importów lub ich naślado- 
wnictw. Tylko taki system pozwala na ustalenie stopnia synchronicz
ności wewnętrznych systemów diachronicznych z systemami zewnę
trznymi mającymi walor chronologii absolutnej. Klasycznym przykła
dem ograniczającego postęp badań systemu datacyjnego opartego na 
obcym zespole źródeł jest stosowany dotąd w Polsce system okresu la
teńskiego, którego starszy podokres jest niesłusznie synchronizowany 
w całości z wczesnym i środkowym Latenem, natomiast młodszy pod
okres jest niesłusznie w całości synchronizowany tylko z późnym La
tenem 4. Podobnie jak na pozalateńskich obszarach Europy północno- 
-środkowej również w Polsce powinien być stosowany niezależny od 
chronologii Latenu system przedrzymskiego okresu żelaza5 6 (rye. 1).

3 K. G odłow Si ki, Z. W oźniak 1970, s, 4—7.
4 Por. K. Jażdżewski 1967 tabela 3 i 4. Podział okresu lateńskiego w Pol

sce i jego synchronizacja z Latenem są tu oparte wyłącznie na kryteriach chro
nologii absolutnej o umownie przyjętych datach, źródłowo nie uzasadnionych. 
W konsekwencji dokonano tylko umownego — ho źródłowo nie uzasadnionego» — 
rozdziału okresu lateńskiego na wczesny oraz środkowy, zaś początki późnego 
okresu, lateńskiego w Polsce datowano wcześniej niż w kulturze lateńskiej. Przy
kład ten dcwodzd niecdzownośioi stosowania kryteriów chronologii relatywnej

jako» warunku poprawności.
6 Tabelaryczne ujęcie (rye. 1) zsynchronizowanych podziałów chronologii re

latywnej w ramach systemu lateńskiego dla Europy objętej zasięgiem kultury, 
celtyckiej i systemu przedirzymskiego okresu żelaza dla Europy poizaiateńskdej
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Również i u nas dzieli się on na okres starszy i młodszy. Okres starszy 
charakteryzuje się przeżywaniem się stylu halsztackiego, ściślej zaś 
posthalsztackiego stylu rozwijającego się po zaniku klasycznego HD2. 
Ow posthalsztacki styl, który za H. Ziimem można określić mianem 
HD3, znamionuje się tradycyjnym, choć przybierającym cechy lokalne 
piętnem w ceramice i podstawowych formach ozdób, broni i narzędzi, 
z którym współwystępują pojawiające się, lecz zachowujące auto
nomiczny charakter elementy stylu wczesnolateńskiego. Stwarza 
to możliwość zsynchronizowania owego HD3 z fazami Latenu i ustale
nia żywotności stylu posthalsztackiego na określonych obszarach poza- 
lateńskiej Europy północno-środkowej.

Młodszy okres przedrzymski charakteryzuje się zmianą oblicza sty
listycznego i pojawieniem się nowego „antyhalsztackiego” stylu przy
bierającego formę początkową rodzimą, jak w wypadku kręgu jastorf- 
skiego stadium ripdorfskiego lub od razu stylu latenizującegO', jak 
w wypadku kultury przeworskiej. W obydwu wypadkach liczniej poja
wiające się wytwory środkowego i późnego Latenu nie mają autono
micznego charakteru, lecz przeciwnie wywierają przemożny wpływ na 
kształtowanie się form lokalnych, mających bliższe lub dalsze odpo
wiedniki w kulturze lateńskiej.

Na ziemiach polskich, gdzie zmiana oblicza stylistycznego nastąpiła 
gwałtowniej niż w kręgu jastorfskim, przełom między starszym i młod
szym okresem przedrzymskim znamionuje się wyparciem ceramiki 
o stylu pohalsztackim, zastąpieniem typowo halsztackich ozdób w po
staci szpil — zapinkami oraz pojawieniem się typów broni i narzędzi 
■odwzorowanych z wytworów lateńskich.

Późna faza kultury pomorskiej — tradycyjnie datowana na pod- 
okres „wczesno-środkowolateński” — w całości mieści się w ramach 
starszego okresu przedrzymskiego, a więc umownego stylu HD3, który 
bez dyskusji można zsynchronizować z wczesnym Latenem, gdyż 
zawiera autonomicznie występujące elementy zwanego przez Z. Wożnia
ka (1970, s. 151) stylu starolateńskiego czyli LA i stylu wczesnolateń
skiego czyli LB. Fazę tę w kategoriach interregionalnych za przykła
dem H. Zürna można by określić mianem fazy HD3/LA-B podkreśla-

2. konieczności nie odzwierciedla. płynności gramie często zazębiających się ze sobą 
poeaceegóitoiyiah faz — np. Laltem B2/C1, D1/D2, VI brąz /.starszy okres pmzeidinzy in
stall, późna faza tego. ofcreteu/ faiza BI itd. Dla kultury jastarfslkiej przyjęto tu po
dział na fazy la—lid (ft. W ołągiewicz, Kultura jastorfska na Pomorzu — 
praca w maszyn opisie) zbudowany w oparciu o doty chezasowe podziały lokalne. 
W rubryce „stan badań” cytowany jest wybór ważniejszych opracowań opubli
kowanych.
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jąc żywotność posthalsztackiego stylu w kulturze rodzimej i autono
miczną obecność w niej elementów wczesnego Lat emu. Faza ta syn
chronizuje się też (zapinki kowalowickie, klamry do pasa), z fazą Ic 
Jastorfu odpowiadającą Latenowi B. Jest natomiast kwestią dyskusyj
ną, czy owa posthalsztacka późna faza kultury pomorskiej synchroni
zuje się jeszcze z wczesnym odcinkiem środkowego Latenu, a miano
wicie z Latenem Cl oraz z odpowiadającą mu fazą Ha Jastorfu6.

Brak precyzyjnie wypracowanego wewnętrznego podziału chrono
logii relatywnej utrudnia uchwycenie zróżnicowania w rozwoju tery
torialnym kultury pomorskiej. W tym kontekście trzeba ujawnić dość 
zasadnicze różnice dzielące obszar Pomorza (z wyjątkiem dolnego Po
wiśla) od Wielkopolski, Śląska i częściowo "Małopolski w zakresie nasi
lenia występowania późnych zabytków żelaznych. O ile brak zabytków 
lateńskich na Pomorzu i obecność ich w Wielkopolsce, na Śląsku 
i w Małopolsce można tłumaczyć bliższym sąsiedztwem tych dzielnic 
z obszarami i miejscowymi enklawami kultury lateńskiej 7, o tyle oko
liczność taka nie tłumaczy braku stosunkowo licznych w Wielkopolsce 
i na Śląsku zabytków jastorfskich na Pomorzu sąsiadującym bezpo
średnio z kulturą jastorfską w rejonie dolnej Odry. Skartografowanie 
tych zabytków na terytorium kultury pomorskiej pozostawia na Po
morzu białą plamę (por. ryc. 14), wymagającą wyjaśnienia przyczyn 
tego zjawiska, dostrzegalnego także w początkowej fazie młodszego 
okresu przedrzymskiego.

Młodszy okres przedrzymski na znacznych połaciach ziem polskich 
rozpoczyna się wraz z pojawieniem się najstarszych form kultury prze
worskiej noszących znamiona stylu latenizującego. Zasięg kultury prze
worskiej w ciągu młodszego okresu przedrzymskiego dość dokładnie 
pokrywa się z zasięgiem kultury pomorskiej (wraz z cmentarzyskami 
grobów podkloszowych) ze starszego okresu przedrzymskiego, aczkol
wiek w obrębie tego zasięgu dostrzegalne są lokalne opóźnienia w po
jawieniu się zespołów przeworskich.

Młodszy okres przedrzymski na Pomorzu, podobnie jak na obszarze 
„przeworskim” jest podzielny na trzy wyodrębniające się fazy. Spe
cyfiką Pomorza są klamry do pasa i zapinki wywodzące się z kręgu 
jastorfskiego rozumianego jako strefa przenikania form ściśle jastorf
skich, bornholmskich i gotlandzkich, kręgu wykazującego w początkach 
młodszego okresu przedrzymskiego pewną niezależność od kultury la

6 Ząb. Z. Woźniak, Chronologia młodszej fazy kultury pomorskiej w świetle 
importów i naśladownictw zabytków pochodzenia południowego (w niniejszym
tomie).

7 Z. Woźr iak 1970, s. 150 n., mapa 4.
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teńskiej i swoistą symbiozę tradycji pohalsztackich i wpływów lateń
skich. Faza młodsza (A3) wyznaczona zapinkami M-O z przeżytkiem 
zapinek J synchronizuje się z młodszym odcinkiem późnego Latenu 
LD2; faza środkowa (A2) wyznaczona zapinkami D/E, F, G/H, K, I, J 
z przeżytkami zapinek C oraz zapinek o charakterze jastorfskim syn
chronizuje się ze starszym odcinkiem późnego Latenu Dl; natomiast 
iaza starsza (Al) wyznaczona zapinkami A-B i częściowo C synchroni
zuje się z młodszym odcinkiem środkowego Latenu — LC2 i zapewne, 
przynajmniej częściowo, ze starszym jego odcinkiem LC1.

Ta szczególnie ważna z punktu widzenia relacji kultury oksywskiej 
do pomorskiej faza początkująca młodszy okres przedrzymski zawiera 
na Pomorzu serię zapinek typowych dla kręgu jastorfskiego, a miano
wicie: fibule konstrukcji środkowolateńskiej z parą kulek i pochodne 
fibule zdobione emalią 8 oraz fibule wg lateńskiego schematu rozwojo
wego należące już do konstrukcji póżnolateńskiej, mające kabłąk ra- 
mowaty i przednią cięciwę 9. Rozwój tych ostatnich zapinek — jak się 
wydaje — nie przebiegał wg schematu lateńskiego, lecz zapewne miał 
charakter lokalny (brązowe koszulki zdobione emalią) i nawiązanie do 
tradycji posthalsztackiej (długa sprężynka z ośką zakończoną kulkami). 
We wczesnej fazie młodszego okresu przedrzymskiego zdobienie ema
lią stanowi szczególnie charakterystyczne zjawisko, o czym świadczą 
jastorfskie naszyjniki z cylindrycznie zgrubiałymi końcami pojawiają
ce się w tym czasie u ujścia Odry pod wpływem naszyjników z Latenu 
B2 i Latenu Cl10. Dostatecznym świadectwem wcześniejszej pozycji 
Wymienionych zapinek typu jastorfskiego i ich przynależności do wcze
snej fazy młodszego okresu przedrzymskiego jest m. in. cmentarzysko 
jastorfskie w Długiem, woj. Szczecin11, bornholmskie w N0rre San- 
degard (ryc. 2) oraz oksywskie w Rumii, woj. Gdańsk (z badań M. Pie
trzaka). Pojawienie się zapinek typu jastorfskiego na Pomorzu i na 
jego pograniczu nastąpiło więc w ciągu fazy Al, aczkolwiek podobnie 
jak zapinki odmiany C przeżywać się mogły jeszcze we wczesnym od
cinku fazy A2. Być może, iż w przyszłości przez analogię do obszarów 
jastorfskich — zwłaszcza Brandenburgii — na Pomorzu w obrębie fa
zy Al młodszego okresu przedrzymskiego uda się (jak np. w Börnicke,

8 J. Kcstrzewski 1918, s. 24—.29; R. Belt z 1911, s. 682 ry>,e. 46, s. 600, 
ryc. 64 n.; R. Hachmann 1961, .s. 232 n., tabl. 3/3—11; C. J. Becker 1962, 
s. 320 n., ryc. 2/1—2, 4-^6; H. Keiling l970a, s. 197—206.

9 J. Kostne wis k i 1918, s. 33—34; R. Bedtiz 1911, s. 687, ryc. 54; R. Haeh- 
mamm 1964, tatol. 2/45, taibl. 3/16—17; C. J. Becker 1962, ryc. 2-'3,7—8.

10 T. Voigt 1968, s. 192—193, ryc. 33.
11 H. J. Eggers 1964, s. 7 n.
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Wg C. J. Beckera (1962)

pow. Nauen)12 wyodrębnić jej wczesny odcinek (zapinki A i zapinki 
z kulką na kabłąku i nóżce) bardziej zbliżony do LC1 i młodszy odcinek 
(zapinki B, zapinki z parą kulek na kabłąku i zapinki ramowate) zbli
żony raczej do LC2. Zastosowanie pozalateńskiego systemu przedrzym- 
skiego okresu żelaza podzielonego na okres starszy stylistycznie pohal- 
sztacki (HD3) z autonomicznie występującymi elementami Latenu 
wczesnego oraz okres młodszy stylistycznie „łatenizujący” ze zintegro
wanymi kulturowo elementami Latenu środkowego i późnego, pozwala 
na wypracowanie wewnętrznego podziału chronologicznego porówny
walnego z nie wykazującymi cezury w ciągłości rozwoju systemami 

.Latenu i Jastorfu. Porównanie takie (ryc. 1) ujawnia dotychczasową 
niepodzielność naszego starszego okresu przedrzymskiego przy podziel
ności wczesnego Latenu na 3 fazy (LA, LB1, LB2) i starszego Jastorfu 
na co najmniej 2 fazy (Ib — Ic) oraz brak pewności, czy ów starszy 
okres przedrzymski synchronizuje się z początkami środkowego Late
nu (LC1) i młodszego (ripdorfskiego) Jastorfu (Jastorf Ha). Porówna
nie takie ujawnia też brak pewniejszej synchronizacji początków na
szego młodszego okresu przedrzymskiego z środkowym Latenem, 
głównie z powodu niepodzielności naszej fazy Al, którą można zsyn
chronizować głównie z Latenem C2 i ewentualnie z Latenem Cl na

12 E. Reinbacher 1963; „Dünenq u erschinitit” 1.
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podstawie obecności zapinek odmiany A w naszych źródłach niezbyt 
wyodrębniających się z zespołów z zapinkami B i im towarzyszącymi. 
Okoliczność ta pozostawia sprawą otwartą wykazanie u nas odpowied
nika dla Latenu Cl13. Przez analogię do Jastorfu można tylko dopuścić 
możliwość istnienia u nas stosunkowo krótkiej, odpowiadającej Jastor- 
fowi c Schwantesa (1958, s. 336 n.) „bezzapänkowej” (ściślej zaś bez wy
raźnie datujących elementów Latenu Cl) fazy, w której przypadłby 
właściwy schyłek kultury pomorskiej lub początek kultury przewor
skiej. Owe ogólne i z konieczności upraszczające problem uwagi na te
mat chronologii przedrzymskiego okresu obejmującego kulturę pomor
ską i oksywską pozwalają na podjęcie zagadnienia relacji między tymi 
kulturami.
II. Zagadnienie genezy kultury oksywskiej. Wśród ar
gumentów przytoczonych na poparcie tezy o „pomorskiej” genezie kul
tury oksywskiej i diagnozie różnic dzielących tę ostatnią od kultury 
przeworskiej powstałej wg tej samej tezy J. Kostrzewskiego (1961, 
s. 65 n.) na podłożu kultury łużyckiej, najistotniejsze są wspomniane 
na wstępie trzy argumenty o zgodności zasięgów kultury pomorskiej 
i oksywskiej, o podobieństwie tych kultur wobec różnic dzielących je 
od kultury łużyckiej i przeworskiej oraz filiacj i niektórych form kul
tury pomorskiej w kulturze oksywskiej.

Analiza owych trzech zasadniczych przesłanek w świetle dzisiej
szego stanu badań prowadzi do następujących wniosków.

Zasiąg. Porównanie pierwotnego, ograniczonego do Pomorza zasię
gu kultury pomorskiej z zasięgiem kultury oksywskiej prowadzi do 
prześledzenia stanu zasiedlenia tej dzielnicy objętej zasięgiem obydwu 
zespołów kulturowych, gdyż podstawą wytyczenia zasięgu owych kul
tur jest zasięg osadnictwa ich nosicieli. Odtworzenie mapy zasiedlenia 
ludności kultury pomorskiej na Pomorzu w oparciu o zestawienia 
E. Petersena (1929), H. Eggersa (1937), L. Łuki (1966) i T. Malinowskie
go (1969) daje możliwie pełny obraz zasiedlenia (ryc. 3). Z wyjątkiem 
stosunkowo niewielkich połaci puszczańskich dość równomiernie po
krywało ono obszar Pomorza od dolnego Powiśla na wschodzie do Regi

13 Interesującą wskazówkę w tym względiziie moiże stanowić cmemtarzyislko 
w Domaniowitcaich (A. Koło-deie jafci 1973, s. 113'—134) o wyjątkowej ciągłości 
użytkowania. Groby „pomorskie” są tam datowane nie później niż na faizę odpo
wiadającą Laten,owi B, natomiast z faizy odpowiadającej LatemowS C pochodzą 
groby jastorfiskiie (fazai Ha) i przeworskie. Sugestię datowania groibów jastocfskach 
i przeworskich na fazę odpowiadającą Laten owi Cl (Jastorf Ila) miuisa jednaik 
potwierdzić pełna analiza całości źródeł z tego cmentarzyska — zob. ogólną cha
rakterystykę z próbą nowego datowania — A. Kołodziejski 1976, s, 19 n.
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Ryc. 3. Zasiedlenie ludności kultury pomorskiej na Pomorzu

i Drawy na zachodzie oraz Noteci na południu. Aczkolwiek rozwar
stwienie chronologiczne stanowisk ze względu na niezadowalający stan 
badań nie jest obecnie możliwe, można przyjąć, że ów zasięg zasiedle
nia jest bardziej zbliżony do w pełni rozwiniętej niż początkowej fazy 
osadnictwa ludności kultury pomorskiej na Pomorzu i może stanowić 
podstawę do wytyczenia zasięgu kultury pomorskiej porównywalnego 
z zasięgiem kultury oksywskiej.

Obszar zasiedlenia tej ostatniej odtworzony na podstawie zweryfiko
wanego rejestru cmentarzysk14 wykazuje dość zasadnicze różnice nie 
tylko w nasileniu osadnictwa, lecz także w jego zasięgu (ryc. 4). Obej
muje on w młodszym okresie przedrzymskim wąskie pasmo dolnego

14 Wyk aa 1A (bez miejscowości Jatki i Baisizewii'ce, woj. Szczecin oraiz Sulisze- 
wo, -woj. Gorzów o niepewnej — jaistarfakdej łuib otes-ywefciej. — przynależności 
kulturowej). W tym i wykazach następnych ze względów wydawniczych (brak 
miejsca) zrezygnowano z odsyłaczy do literatury i zbiorów stosowanych przy 
pełnych wykazach.
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Powiśla i pasmo Pobrzeża Słowińskiego ciągnące się do Pojezierza 
Drawskiego, na zachód, od którego w początkowej fazie młodszego 
okresu przedrzymskiego znajdował się teren zasiedlenia ludności kul-

/____

-—'" A A"'"

Iiy‘c- 4- Zasiedlenie Pomorza i jego pogranicza między Odrą a Wisłą we wczesnej 
jazie młodszego okresu przedrzymskiego (wykaz 2A-C) na tle zasiedlenia w ciągu
tego okresu (wykaz 1A-C). 1 — kultura oksywska, 2 — kultura jastorfska, 3 __
kultura przeworska na pograniczu. Większe znaki — cmentarzyska lepiej zbadane.

tury jastorfskiej, a po jego zaniku w ciągu fazy środkowej tylko roz
proszone cmentarzyska kultury oksywskiej. Dość równomiernie zasie
dlony przez ludność kultury pomorskiej rozległy obszar położony na
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południe od moreny czołowej, w młodszym okresie przedrzymskim 
stanowił pustkę osadniczą. Pustka ta na obszarze Pojezierza Kaszub
skiego i Krajeńskiego ponownie została zasiedlona dopiero w fazie B2 
okresu rzymskiego wraz z pojawieniem się tam cmentarzysk typu 
Odry-Węsiory. W młodszym okresie przedrzymskim osadnictwo na po
łudnie od moreny czołowej rozpoczyna się dopiero za Notecią, gdzie 
znajdowały się peryferia zasiedlenia ludności kultury przeworskiej 
z wyraźnie wyodrębniającym się skupieniem na Kujawach. Tak więc 
obszar zaludnienia ludności kultury oksywskiej w ciągu młodszego 
okresu przedrzymskiego zajmował tylko obrzeża terytorium zasiedlo
nego w okresie poprzednim przez ludność kultury pomorskiej. Samo 
mechaniczne porównanie nie pokrywających się zasięgów kultury 
oksywskiej i pomorskiej na Pomorzu nie może oczywiście stanowić 
podstawy do negatywnej oceny jednej z głównych przesłanek „pomor
skiej” genezy kultury oksywskiej. Liczyć się bowiem należy z szere
giem czynników natury społeczno-gospodarczej, które mogły lec u pod
stawy zasadniczych przeobrażeń kulturowych i osadniczych, jak np. 
przyswojenie umiejętności wysięku żelaza z miejscowych zasobów ru- 
donośnych, co mogło wpłynąć na strukturę społeczną i wielkość wspól
not rodowych oraz zasiedlenie terenów o określonej przydatności gos
podarczej.

Jednakże obecny stan badań pozwala na wnikliwszą analizę dziejów 
zasiedlenia Pomorza w młodszym okresie przedrzymskim i uchwycenie 
zasiedlenia w decydującej o ewentualnych związkach osadnictwa lud
ności obydwu kultur fazie wczesnej młodszego okresu przedrzymskie
go-

Obraz zasiedlenia wyłaniający się z będących do dyspozycji mate
riałów 15 (ryc. 4) ujawnia w tej fazie wyraźną cezurę pogłębiającą róż
nice w zasięgach zasiedlenia ludności kultury pomorskiej i oksywskiej. 
'We wczesnej fazie 16 * 18 młodszego okresu przedrzymskiego zasiedlone były 
tylko skrajne połacie Pomorza, a mianowicie pas dolnego Powiśla zwią
zany z osadnictwem przeworskim szczególnie skupionym na Kujawach 
na wschodzie oraz Pomorze Nadodrzańskie objęte kulturą jastorfską

15 Równomierne rozimdesiziczenie (ryc. 4) serii 32 cmentarzysk badanych (wykaz
1A — nr 1, 9, 15i, 17, 29, 24, 28—29, 45, 49, 52r-53, 57, 64—65, 72—718, 82, 85—88,
98, 100, 104-, 106, 108) spośród 114 cmentarzysk oksywskich podwala uznać bazę 
źródłcrwą za zadowalającą w przekroju chronologicznym i przestrzennym.

18 Jej wyznacznikami są charakterystyczne dla fazy wczesnej, niekiedy prze
żywające się jeszcze w fazie środkowej, następujące formy zabytków: zapinki 
odm. A—B, zapinki o charakterze jastorfsfcim, żelaizne klamry dwu- i trójdzielne, 
brązowe naszyjniki z cylindrycznie zgrubiałymi końcami, umiha 'płaiskokuliste 
typu 1 i dzbany odwrotnie groszkowate typu przeworskiego — por. wykazy 5—9.
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na zachodzie, gdzie sąsiadowało z równoleżnikowo wzdłuż Noteci ukła
dającym się pograniczem kultury przeworskiej.

Tak więc pierwszy z podniesionych argumentów za „pomorską” ge
nezą kultury oksywskiej należy ocenić negatywnie, gdyż zasięgi oby
dwu kultur na Pomorzu nie tylko nie pokrywają się ze sobą, lecz czę
ściowe zbliżenie ich zasięgów nastąpiło dopiero w ciągu środkowej 
i późnej fazy młodszego okresu przedrzymskiego, zaś ciągłość zasiedle
nia w obrębie zasięgu obydwu kultur jest możliwa tylko w wąskim 
paśmie dolnego Powiśla.

Podobieństwo charakteru kultury materialnej i świadectwa filiacji 
niektórych jej form. Dalsze dwa argumenty ze względu na ich zwią
zek ze sobą wypada omówić łącznie. Opinia o podobnie słabiej rozwi
niętym garncarstwie pomorskim i oksywskim w przeciwieństwie do 
łużyckiego i przeworskiego wynika przede wszystkim z uboższego wy
posażenia grobów kultury pomorskiej i oksywskiej w ceramikę niż za
sobne w liczne przystawki groby kultury łużyckiej i przeworskiej. 
Lecz owe zredukowane do popielnic i sporadycznych przystawek groby 
pomorskie i oksywskie nie tworzą jakiejś szczególnej zbieżności, lecz 
w przeciwieństwie do specyficznych zwyczajów w kulturze łużyckiej 
i przeworskiej, stanowią raczej normalny w okresie przedrzymskim 
obyczaj praktykowany niemal w całej Europie północno-środkowej. 
Z przytoczonych przez J. Kostrzewskiego świadectw przeżywania się 
elementów ceramiki pomorskiej w ceramice oksywskiej w najlepszym 
wypadku na uwagę zasługuje jedynie bardzo względne podobieństwo 
ornamentu plastycznego 17, natomiast dwa pozostałe świadectwa w po
staci dwuuchych naczyń i pokryw wpuszczanych z zakładką stanowią 
raczej nieporozumienie, gdyż pochodzą z okresu rzymskiego z fazy B2 
(dwuuche naczynia grupy II Schindlera)18 i fazy B2/C1 (pokrywy mi
niaturowych naczynek grupy XII Schindlera używanych zapewne do 
pachnideł)17 18 19. Ceramika kultury oksywskiej, obok zapożyczonych form 
przeworskich, spotykanych głównie na dolnym Powiślu (dzbany od
wrotnie gruszkowate, kubki i misy) posiada trzy podstawowe formy, 
a mianowicie naczynia jajowate oraz wazy i naczynia o silnie wydętej 
części górnej i dolnej zwężonej, które nie mają w kulturze pomorskiej 
ścisłych odpowiedników.

17 J. Kos tirze wąski 1961, s. 85—86, przyp. 161; tenże 1970, s. 161—162, 
ryc. 2a—b.

18 J. K Oi® t r.z eiw s li i 1961, s. 86, przyp. 162; tenże 1970, s. 161, ryc. le—i; 
R. Schindler 1940, s. 24 n.

J. Kostrzewski 1961, s .85, przyp. 160; tenże 1970, s. 162, ryc. 2c—d; 
R. Wołągiewicz 1977, s. 10, ryc. 3/1, s. 17, ryc. 9/1.
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Na pierwszy rzut oka za trafny argument może uchodzić opinia 
o szczególnie bujnie rozwiniętej w obydwu kulturach metalurgii żela
za. Nie wdając się w szerszą analizę tego zjawiska zarówno z punktu 
widzenia trafności takiego sformułowania w odniesieniu do kultury po
morskiej oraz stopnia rozwoju i organizacji produkcji hutniczej ludno
ści kultury oksywskiej i przeworskiej w młodszym okresie przedrzym- 
skim20 wystarczy jedynie stwierdzić, że z punktu widzenia związków 
genetycznych kultury oksywskiej z pomorską moc dowodowa tego ar
gumentu słabnie, gdy się uwzględni okoliczność, iż świadectwa owego 
bujnego rozwoju wytwórczości kowalskiej ludności kultury pomorskiej 
zdecydowanie pochodzą spoza Pomorza, głównie ze Śląska i Wielkopol
ski. Również pozorny jest argument o przetrwaniu niektórych „pomor
skich” form wyrobów kowalskich w kulturze oksywskiej. Pomijając 
półksiężycowate i półkoliste brzytwy i szczypce z szerokim uchwytem
0 interregionalnym zasięgu rozprzestrzenienia, na uwagę zasługują je
dynie miecze jednosieczne21 i klamry do pasa 22 jako formy istotnie 
charakterystyczne dla obydwu interesujących nas kultur. Klamry „po
morskie” 23 — podobnie jak większość wyrobów kowalstwa tej kultury 
— pochodzą (z wyjątkiem 2 okazów — lateńskiego z Gogolewa i ję- 
zyczkowatego z Pręgowa) spoza Pomorza, a mianowicie z Wielkopolski
1 Śląska (ryc. 5). Pojawienie się klamer taśmowych zarówno w kulturze 
pomorskiej jak i oksywskiej nastąpiło pod wpływem kultury jastor- 
fskiej i z tego punktu widzenia należy ocenić podobieństwo niektórych 
typów. W każdym razie pojedyncze „pomorskie” odpowiedniki dla kla
mer trójdzielnych (Myszki k. Gniezna) i jedmoczłonowych klamer 
z tarczką (Nosocice k. Głogowa) pochodzą spoza Pomorza. Natomiast 
nie można wykluczyć możliwości genetycznego związku oksywskich 
mieczy jednosiecznych24 z mieczami tego typu kultury pomorskiej25. 
Wprawdzie większość znalezisk „pomorskich” pochodzi także spoza Po
morza to jednak znane są one też z pięciu znalezisk grupujących się 
w rejonie ujścia Wisły (ryc. 6). Jednakże fakt późnego, bo dopiero 
w środkowej fazie młodszego okresu przedrzymskiego, pojawienia się 
mieczy oksywskich i ich znacznie wykraczającego poza zasięg kultury

20 Por. ostatni® K. G o d ł O'/wisk i 1977, s. 24 na temat produkcji hutniczej 
ludności kiuüitury przeworskiej na Maizcwsziu.

21 J. Kostrzewski 1961, s. 86, przyp. 165; tenże 1970, s. 164 n.
22 J. Kostrzewski 1970, s. 160, 164, ryc. 4j, 1.
23 J. Kostrzewska 1923, s. 47—54; E. Petersem 1929, s. 67 n.
24 M. D. i R. W oł ą g i e w i o z o w i e 1964, s. 47 n.
25 J. Kostrzewski 1919, s. 87—96; L. J. Łuka 1953, s. 79; J. Kostrzew- 

s k i .1970, s. 164 n.
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Ryc. 5. Znaleziska klamer do pasa w pochówkach kultury pomorskiej (wykaz 3)

Ryc. _ 6. Znaleziska mieczy i ich fragmentów w pochówkach kultury pomorskiej 
(wykaz 4). 1 — kultura pomorska, 2 — kultura jastorfska
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pomorskiej szerokiego rozprzestrzenienia obejmującego południową 
Skandynawię26 pozostawia tę interesującą kwestię nadal otwartą. Pod
noszonym już przez C. A. Moberga (1941, s. 192) argumentem przyta
czanym na poparcie tezy o bezpośrednich związkach kultury oksyw
skiej z pomorską jest argument o współ występowaniu grobów obydwu 
kultur na tych samych cmentarzyskach27. Dane statystyczne z ponad 
30 badanych cmentarzysk dowodzą, że zjawisko to ma raczej przypad
kowy charakter, gdyż w równym stopniu zachodzi w pasie Pobrzeża, 
gdzie cmentarzyska oksywskie datują się dopiero począwszy od środ
kowej fazy młodszego okresu przedrzymskiego, jak i nie zachodzi w pa
sie dolnego Powiśla, gdzie najstarsze cmentarzyska datują się już od 
wczesnej fazy tego okresu. Tym niemniej tam, gdzie ze względu na 
wczesną metrykę zasiedlenia jest to możliwe, a więc tylko nad dolną 
Wisłą, współistnienie grobów obydwu kultur na jednym cmentarzysku 
— jak świadczą przypadki kontynuacji podkloszowej formy grobów 
stwierdzone przez W. Heyma (1961, s. 156) — może oznaczać rzeczywi
stą ciągłość jego użytkowania. Jednakże nie w pełni udokumentowane 
na skutek strat wojennych obserwacje W. Heyma w Bystrzcu i Nowej 
Wsi, woj. Elbląg, muszą uzyskać jeszcze potwierdzenie w systematycz
nie zbadanych cmentarzyskach dolnego Powiśla.

Krytyczna analiza głównych przesłanek hipotezy o genetycznych 
związkach kultury oksywskiej z kulturą pomorską, przeprowadzona 
zgodnie z dzisiejszym stanem badań i możliwości poznawczych na kan
wie analizy zmian zachodzących w zasiedleniu i kartograficznych ujęć 
uchodzących za wspólne przejawów kulturowych, wykazała niezgod
ność zasięgów obydwu kultur i brak ciągłości zasiedlenia całego obsza
ru z wyjątkiem wąskiego pasma wzdłuż Powiśla oraz dyspersję wspól
nych dla obydwu kultur form. Te ostatnie, przypisywane kulturze po
morskiej na Pomorzu w istocie pochodzą spoza Pomorza, a mianowicie 
z dorzeczy Warty i Odry środkowej i, jak w przypadku klamer do pa
sa, są rezultatem oddziaływań wspólnego dla obydwu kultur źródła — 
kultury jastorfskiej.

Brak podstaw do utrzymania owej hipotezy skłania do podjęcia pró
by ukazania procesu kształtowania się kultury oksywskiej.
III. Zagadnienie początków kultury oksywskiej. Roz
dzielenie niepodzielnego niegdyś młodszego okresu przedrzymskiego na 
trzy kolejne fazy stwarza możliwości bardziej dynamicznego ujęcia 
procesu kształtowania się kultury okrywskiej. W jej rozwoju w obrę

26 M. D. i R. Woiłągiewi c:zowi e 1964, s. 37 n., ryc. 7.
27 J. Ko sit r ze wski 1961, s. 86; tenże 1970, s. 171.
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bie trzech faz można wyróżnić dwa wyraźnie wydzielające się etapy 
widoczne w kształtowaniu się terytorium i wyodrębniających przewod
nich cech kulturowych.

Etap starszy przypadł we wczesnej fazie młodszego' okresu przed- 
rzymskiego i charakteryzował się minimalnym, ograniczonym do zie
mi chełmińskiej i dolnego Powiśla, obszarem zaludnienia, brakiem wy
kształconego własnego oblicza kulturowego i podatnością na oddziały
wania dwóch zespołów kulturowych — przeworskiego zwłaszcza z Ku
jaw oraz jastorfskiego — z obszaru Pomorza Szczecińskiego1.

Etap młodszy przypadł w środkowej i późnej fazie młodszego okre
su przedrzymskiego i charakteryzował się w pełni rozwiniętej fazie 
środkowej omawianego okresu ostatecznym ustaleniem terytorium 
kultury oksywskiej, której zasięgiem objęte zostało również pasmo Po- 
brzeża zasiedlone dopiero wówczas do Pojezierza Drawskiego na za
chodzie oraz wykształceniem się zespołu cech typowych dla kultury 
oksywskiej — ceramiki o przewodniej linii profilu, broni o typach 
miejscowych, klamer do pasa jednoczłomowych i zawiasowych, wytwór
czości metalurgicznej opartej na miejscowych rudach wysokofosforo- 
wych oraz obfitym wyposażeniu przeważnie popielnicowych pochów
ków męskich w broń i narzędzia, zaś grobów żeńskich, przeważnie ja
mowych, w klamry i przybory osobistego użytku — igły, przęśliki 
i noże sierpikowate.

Ustalenie się obszaru zasiedlenia kultury oksywskiej w ciągu środ
kowej fazy młodszego okresu przedrzymskiego dokonało się w wyni
ku zasiedlenia niezaludnionego dotąd Pobrzeża między Łebą a Regą 
oraz znacznego wyludnienia Pomorza Szczecińskiego, gdzie w ciągu 
fazy środkowej użytkowanie większości cmentarzysk jastorfskich ule
gło zaniechaniu. W tych dwóch zbieżnych ze sobą czasowo i terytorial
nie zjawiskach upatrywałbym związku przyczynowego i przyjął, że 
zasiedlenie Pojezierza Drawskiego i Pobrzeża w znacznym stopniu było 
udziałem ludności jastorfskiej z obszaru ujściowego Odry. Świade
ctwem tego udziału jest uderzające podobieństwo jamowych pochów
ków żeńskich jastorfskich znad dolnej Odry i oksywskich, symptoma
tyczna obecność na Pojezierzu Drawskim i Pobrzeżu cmentarzysk bez 
broni założonych w środkowej fazie (np. Konikowo i Parsęcko woj. 
Koszalin) oraz nieprzerwana ciągłość użytkowania cmentarzysk jastor
fskich w tym rejonie (Lubieszewo i Ginawa, woj. Szczecin, Karlino 
i Gałowo, woj. Koszalin) ulegających przeobrażeniom kulturowym ty
pu oksywskiego.

Zjawisko istotnych przeobrażeń akulturacyjnych i przemieszczeń 
osadniczych w ciągu środkowej fazy młodszego okresu przedrzymskiego
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jest charakterystyczne dla niemal wszystkich plemion kręgu jastorfskie- 
go. Wiąże się ono z tworzeniem się nowych układów osadniczych i ple
miennych bliskich epoce Tacyta i pojawieniem się już niektórych ple
mion germańskich zwłaszcza przybyłych nad Ren28, na widowni histo
rycznej.

Analogiczny proces przemieszczeń osadniczych i akulturacji widział
bym na Pomorzu i kojarzył z pojawieniem się Rugiów wymienionych 
w źródłach obok Wenedów29 — jako nosicieli kultury oksywskiej 
i współtwórców kultury wielbarskiej, której pewne przejawy — jak 
zwyczaj niewyposażania grobów w broń i rozwój oryginalnego brązo- 
wnictwa — mogą stanowić renesans tradycji jastorfskiej.

Proces kształtowania się zespołu cech kultury oksywskiej dostrzec 
można już we wczesnej fazie młodszego okresu przedrzymskiego. In
spirujące ów proces źródła znajdowały się w obrębie kultury przewor
skiej i jastorfskiej. Silne oddziaływania kultury przeworskiej widocz
ne są w ceramice i zwyczaju wyposażenia grobów w broń. Ilustracją 
oddziaływań przeworskich jest pojawienie się tak typowych dla tej 
kultury we wczesnej fazie dzbanów odwrotnie gruszkowatych 30 (ryc. 7) 
i innych form (dzbany gruszkowate, kubki, misy) typowych także 
dla fazy środkowej, w wyniku czego ceramika ziemi chełmińskiej i dol
nego Powiśla w fazie wczesnej i częściowo środkowej w niewielkim 
stopniu różni się od macierzystych terenów przeworskich. Broń w fazie 
wczesnej składała się z typów przejętych z obszarów przeworskich — 
mieczów obosiecznych i umb płaskokulistych31 (ryc. 8) stanowiących 
wyposażenie najstarszych pochówków z bronią. Niemniej silne oddzia
ływania kultury jastorfskiej we wczesnej fazie omawianego okresu wi
doczne są w rozprzestrzenieniu zapinek o charakterze jastorfskim32 
(ryc. 9), wczesnych dwu- i trójdzielnych klamer do pasa 33 (ryc. 10) sta
nowiących odtąd stały element wyposażenia oksywskich pochówków 
żeńskich, a nawet tak specyficznych ozdób jastorfskich jak zdobione 
emalią naszyjniki z cylindrycznie zgrubiałymi końcami (ryc. 11). Dro-

28 R. Seyer 1976, s. 109.
29 Zcb. R. Woł ą g ie wie z 1977», s. 86 n.
50 J. Kostrz ewsfci 1918, s. 182 n.; J. Ż u erek 1937, s. 39>—52; J. Mar

ciniak 1957, s. 114, tabela 1.
31 Jednakże tylko umba płaskokuiiste typu 1 (D. Bołmsack 1938, s. 56 n., 

ryc. 36) cgremiczają się do fazy wczesnej. Rozprzestrzeniły się one za pośrednic
twem obszaru przeworskiego (R. HachmMn 1956, s. 16, mapa 3), sikejd znane 
są też umba czworokątne typu celtyckiego (Z. W o ź on'iafe 1970, s. 161, 346 n., 
mapa 5).

32 Por. przypis 8 i 9.
33 J. Kostrzewski 1918, s. 54—56, ryc. 41-—42.
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Ryc. 7. Rozprzestrzenienie przeworskich dzbanów odwrotnie gruszkowatych w kul
turze przeworskiej i na dolnym Powiślu w fazie Al i na przełomie faz A1IA2

(wykaz 5). Objaśnienia na ryc. 4

ga rozprzestrzeniania owych typowych elementów stroju jastorfskiego 
wiodąca przynoteckim pograniczem przeworskim nie pozostawia wąt
pliwości, iż rozległy obszar Pomorza dzielący dolne Powiśle od dolnego 
Nadodrza był istotnie niezaludniony po zaniku kultury pomorskiej 
a przed pojawieniem się osadnictwa oksywskiego w środkowej fazie 
młodszego okresu przedrzymskiego. Owe dwa źródła inspiracji —- prze
worskie i jastorfskie są dobrze czytelne w najstarszych cmentarzy
skach oksywskich założonych we wczesnej fazie lub na przełomie wcze
snej i środkowej fazy młodszego okresu przedrzymskiego (ryc. 12).
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Ryc. 8. Rozprzestrzenienie umb czworokątnych i płaskokAilistych w kulturze prze
worskiej i na dolnym Powiślu w fazie Al (wykaz 6). Objaśnienia na ryc. 4

IV. Zakończenie. Ujawniona cezura w zasiedleniu Pomorza dzie
ląca osadnictwo ludności kultury pomorskiej i oksywskiej na nowo sta
wia żywo dyskutowany do niedawna problem infiltracji ludności kul
tury pomorskiej z Pomorza na tereny Wielkopolski i Śląska. Zjawisku 
infiltracji przypisywano różną skalę — od hipotetycznej kolonizacji 
śląskich i wielkopolskich pustek osadniczych przez część ludności 
z przeludnionego Pomorza, do domniemanej inwazji ludności kultury 
pomorskiej na tereny Wielkopolski i Śląska, powodującej niemal wy
ludnienie Pomorza. Domysły o owej infiltracji były następstwem łą
czenia ekspansji kultury pomorskiej z ekspansją jej twórców z obszaru

i
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Ryc. 9. Rozprzestrzenienie zapinek o charakterze jastorfskim -w fazie Al i na 
przełomie faz A1/A2 (wykaz 7). Objaśnienia na ryc. 4

Pomorza34. Z tych samych względów wszelkie ślady zmniejszania się 
zasiedlenia na Pomorzu łączono z pojawieniem się kultury pomorskiej 
poza Pomorzem i przypisywano odpowiednią metrykę chronologiczną 
wiążącą ze sobą te obydwa zjawiska ss.

W tym kontekście wykazana cezura w zasiedleniu ludności kultury 
pomorskiej i oksywskiej na Pomorzu wymaga komentarza zarówno 
w odniesieniu do tezy o szerzeniu się kultury pomorskiej poza Pomo
rzem w.drodze ekspansji jej nosicieli, jak i do przeciwstawnej tezy

S4 Krytyczne omówienie całej problematyki z ob. W. Hensel 1971, su 24—78.
85 W. Antoniewicz 1965, s, 221—227.
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Ryc. 10. Rozprzestrzenienie jastorfskich klamer dwu- i trójdzielnych w fazie Al 
i na przeUrmie faz A1/A2 (wykaz 8). Objaśnienia na ryc. 4

sformułowanej przez W. Hensla (1971, s. 52 n.) o wykształceniu się kul
tury pomorskiej poza Pomorzem drogą ewolucyjnych zmian oblicza 
kulturowego spowodowanych przemianami w ideologii ludności kultu
ry łużyckiej pod wpływem oddziaływań z Pomorza. Interpretacja in
teresującej nas cezury z punktu widzenia obydwu przeciwstawnych po
glądów wymaga poprawnego uściślenia schyłku osadnictwa ludności 
kultury pomorskiej na Pomorzu. Uściślenie to napotyka na trudności 
spowodowane brakiem, stosownie do obecnego stanu badań nad chro
nologią środkowoeuropejską, wypracowanego relatywnego podziału 
chronologicznego kultury pomorskiej. W tym względzie dysponujemy
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Ryc. U. Rozprzestrzenienie jastorfskich naszyjników brązowych w fazie Al i na 
przełomie faz A1/A2 (myikaz 9). Objaśnienia na ryc. 4

nazbyt ogólnym, trójfazowym podziałem kultury pomorskiej będącym 
kolejną modyfikacją nadal jeszcze podstawowego opracowania E. Pe- 
tersena36. W rzeczywistości owe trzy fazy kultury pomorskiej oparte 
na zmianach w ceramice i formach pochówka, odzwierciedlają zaledwie 
•1 główne etapy rozwoju kultury i nie wyczerpują możliwości bardziej 
precyzyjnego podziału chronologicznego na fazy w oparciu o zabytki 
metalowe, których przydatność nie została dotąd należycie wykorzy-

S6 E. P«itersen 1929, s. 116-—118. Ostatnie próby ograniczenia kultury po
morskiej do dwóch faz nie są przekonywujące — por. T. Malinowski 1969, 
s. 16.

I
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□? o

Ryc. 12. Jastorfskie (1) oraz jastorfskie i przeworskie (2) elementy w najstarszych 
cmentarzyskach oksywskich założonych w fazie Al i na przełomie faz A1/A2 oraz 
jastorfskie cmentarzyska (3) użytkowane do faz A2/A3 z elementami oksywskimi

(wykaz 10)

stana ani do wewnętrznego podziału chronologii relatywnej, ani też do 
jego synchronizacji z fazami Hallstattu (C1-C2, D1-D2), Latenu (A, 
B1-B2) i Jastorfu (Ia-c).

Stosownie do obecnych możliwości można więc tylko ogólnie usta
lić, że schyłek osadnictwa ludności kultury pomorskiej na Pomorzu 
przypadł w ciągu III fazy (etapu) rozwoju tej kultury. Próba bliższego 
sprecyzowania schyłku owego osadnictwa na Pomorzu (z wyjątkiem 
dolnego Powiśla) w oparciu o zabytki metalowe wskazuje, że nastąpił

fl
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Ryc. 13. Zasięg zapinek certoskich, koaoalowickich oraz staro- i wczemolaterc&Kdch
(wykaz 12 A-D)

on po horyzoncie występowania zapinek typu Certosa, a przed hory
zontem występowania zapinek wczesnolateńskich oraz kowalowickich 
(ryc. 13), a więc nie później niż przed Latenem B i Jastorfem Ic. Tak 
ustalona data znajduje potwierdzenie w świadectwach oddziaływań 
dwóch sąsiadujących od południa i północnego zachodu zespołów kul
turowych — lateńskiego i jastorfskiego. Zasięg pochodzących z dwóch 
różnych źródeł świadectw oddziaływań — kultury lateńskiej głównie 
z Latenu B (Z. Woźniak 1970, s. 150 n., mapa 4) oraz współczesnych im 
oddziaływań kultury jastorfskiej głównie z Jastorfu Ic (ryc. 14) daje 
zgodny obraz ich obecności na Śląsku, w Wielkopolsce i na dolnym Po
wiślu oraz ich braku na Pomorzu. Ów brak — podobnie jak w wypad
ku wczesnej fazy młodszego okresu przedrzymskiego — można tłuma
czyć -jedynie wcześniejszym zanikiem tam osadnictwa ludności kultu
ry pomorskiej.

Interpretacja tak datowanego schyłku osadnictwa ludności kultury 
pomorskiej na Pomorzu w kontekście obydwu wzmiankowanych po-
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Rye. 14. Świadectwa oddziaływań kultury jastorfskiej w starszym okresie przed.- 
rzymskim i znaleziska szpil holsztyńskich w Polsce (wykaz 11 A-F)

glądów na temat szerzenia się tej kultury poza Pomorzem prowadzi 
do następujących wniosków:
1. Schyłku osadnictwa, który nastąpił na Pomorzu po zaniku horyzon

tu zapinek certoskich, nie można łączyć z pojawieniem się kultury 
pomorskiej w południowej Wielkopolsce i na Śląsku, które nastąpi
ło tam przed zanikiem horyzontu zapinek typu Certosa, a zatem 
między tymi zjawiskami nie może zachodzić związek przyczyno
wo-skutkowy i okoliczność wcześniejszego zaniku kultury pomor
skiej na Pomorzu nie może być argumentem za szerzeniem się tej 
kultury na drod'ze ekspansji terytorialnej jej nosicieli.

2. Fakt wcześniejszego zaniku osadnictwa ludności kultury pomorskiej 
na Pomorzu (z wyjątkiem dolnego Powiśla) niż w Wielkopolsce i na 
Śląsku nie przeczy poglądowi o szerzeniu się kultury pomorskiej 
poza Pomorzem na drodze ewolucyjnych przeobrażeń, lecz wyraźnie 
wskazuje na możliwość stopniowej infiltracji ludności kultury po
morskiej z Pomorza na tereny Wielkopolski i Śląska, gdzie mogła 
ona proces przeobrażeń kulturowych przyspieszyć i ugruntować.
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Uchwycone elementy zmian zachodzących w zasiedleniu i obliczu 
kulturowym Pomorza w okresie przedrzymskim składają się na obraz 
odmienny od dotychczas postulowanego. Ujawnia on brak ciągłości 
w rozwoju kultur pomorskiej i oksywskiej spowodowany zanikiem 
osadnictwa pomorskiego w ciągu starszego okresu przedrzymskiego 
(przed Latenem B i Jastorfem Ic) i ponownym, zresztą częściowym tyl
ko zasiedleniem tego obszaru dopiero w środkowej fazie młodszego 
okresu przedrzymskiego (Laten Dl). Ciągłość taka jest możliwa tylko 
w wąskim paśmie dolnego Powiśla, gdzie osadnictwo „pomorskie” prze
trwało do schyłku starszego okresu przedrzymskiego (Latenu B), na
tomiast osadnictwo „oksywskie” datuje się już od wczesnej fazy młod
szego okresu przedrzymskiego (co najmniej od Latenu C2). Do pełnego 
wytworzenia się kultury oksywskiej doszło nie wcześniej niż w środ
kowej fazie młodszego okresu przedrzymskiego w wyniku przewor
skich i jastorfskich oddziaływań kulturotwórczych, szczególnie ewiden
tnych we wczesnej fazie młodszego okresu przedrzymskiego.

Konfrontacja źródeł ze starszego i młodszego okresu przedrzym
skiego ujawniła rażące zacofanie metod datacyjnych stosowanych do
tąd w ramach tradycyjnego schematu okresu lateńskiego w Polsce 
i zrodziła postulat wypracowania właściwie na zewnątrz zsynchronizo
wanego, wewnętrznego podziału chronologii relatywnej w ramach ogól
nie przyjętego dla Europy północno-środkowej systemu okresu przed
rzymskiego.

Od redakcji: terminologię stosowaną przez autora pozostawiono bez zmian na jego 
życzenlie.

Adres autora: Mgr RYSZARD WOŁĄGIEWICZ, Muzeum Narodowe, Staro
młyńska 27, 70-561 Szczecin
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W y ik a z 1
CmemtarizyiSika z młodszego okresu 

prizedrzyimsikiego (ryc. 4)

A. Kultura oksywska

1. Żelisławiec, woj. Szczecin
2. Brzeźniak I, woj. Szczecin
3. Bonin, woj. Szczecin
4. Ginawa, woj. Szczecin
5. Brzeźnica, woj. Szczecin
6. Zagórzyce, woj. Szczecin
7. Świdwin, woj. Koszalin
8. Półcihleb, woj. Koszalin
9. Drawsko, woj. Koszalin

10. Gronowo, woj. Koszalin
11. Oleszno, woj. Koszalin
12. Karwin, woj. Koszalin
13. Włościbórz, woj. Koszalin
14. Miechęcino, woj. Koszalin
15. Buczek, woj. Koszalin
16. Dęibczyno, woj. Koszalin
17. Rogowo, woj. Koszalin
18. Czarnkowo, woj. Koszalin
19. Motarzyn, woj. Koszalin
20. Parsęcko, woj. Koszalin
21. Czechy, woj. Koszalin
22. Szczecinek, woj. Koszalin
23. Jeżyce, woj. Koszalin
24. Konikowo, woj. Koszalin
25. Mierzym, woj. Koszalin
26. Rosnowo, woj. Koszalin
27. Wyszebórz, woj. Koszalin 

’ 28. Warszkowo, woj. Słupsk
29. Niemica, woj. Koszalin
30. Polanów, woj. Koszalin
31. Rusinowo, woj. Słupsk
32. Bylica, woj. Słupsk
33. Sierakowo, woj. Koszalin
34. Stary Kraków, woj. Słupsk
35. Ostrowiec, woj. Koszalin
36. Bobrowiczki, woj. Słupsk
37. Jacinki, woj. Koszalin
38. Słonowice, woj. Słupsk
39. Zielnowo, woj. Koszalin
40. Paproty, woj. Koszalin
41. Sulechówko, woj. Koszalin
42. Będziechowo, woj. Słupsk
43. Borzęcino, woj. Słupsk

44. Drzeżewo, woj. Słupsk
45. Głobinoi, woj. Słupsk
46. Runowo, woj. Słupsk
47. Podole Małe, woj. Słupsk
48. RędzikowO', woj. Słupsk
49. Osieki, woj. Słupsk
50. Głuszynko, woj. Słupsk
51. Niedarzyno, woj. Słupsk
52. Gostkowo, woj. Słupsk
53. Czarnówko, woj. Słupsk
54. Bargędzino, woj. Słupsk
55. Godętowo, woj. Gdańsk
56. Dychlino, woj. Słupsk
57. Kopaniewo, woj. Słupsk
58. Roszczyce, woj. Słupsk
59. Niefoędzino, woj. Słupsk
60. Wódka, woj. Gdańsk
61. Polchówko, woj. Gdańsk
62. Krokowa, woj. Gdańsk
63. Starzyno, woj. Gdańsk
64. Rumia, woj. Gdańsk
65. Gdynia-Oksywie
66. Bolszewo, woj. Gdańsk
67. Lewino, woj. Gdańsk
68. Wejherowo, woj. Gdańsk
69. Chwaszczyno, woj. Gdańsk
70. Pępowo, woj. Gdańsk
71. Nowolipki, woj. Gdańsk
72. Gdańsk-Wrzeszcz
73. Gdańsk-Oliwa
74. Pruszcz, stan. 4, woj. Gdańsk
75. Pruszcz, stan. 10, woj. Gdańsk
76. Skowarcz, woj. Gdańsk
77. Żukczy.n, woj. Gdańsk
78. Lubieszewo, woj. Elbląg
79. Myszewo, woj. Elbląg
80. Gronowo, woj. Elbląg
81. Krosno, woj. Elbląg
82. Malbork-Wielbark, woj. Elbląg
83. Dolna, woj. Elbląg
84. „Truppendorf”, woj. Elbląg
85. By strzec, woj. Elbląg
86. Nowy Targ, woj. Elbląg
87. Stary Targ, woj. Elbląg
88. Nowa Wieś Król., woj. Elbląg
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89. Tczew, woj. Gdańsk
90. Boros zew o, woj. Gdańsk
91. Gołębiewo Wielkie, woj. Gdańsk
92. Maćiejewo, woj. Gdańsk 
93^ Stara Jania, woj. Gdańsk
94. Gniewskie Młyny, woj. Gdańsk
95. Brody Młyn, woj. Gdańsk
96. Opalenie, wog. Gdańsk
97. Ciepłe, woj. Gdańsk
98. Osiek, woj. Bydgoszcz
99. Chwarzno, woj. Gdańsk

100. Zakrzewo, woj. Toruń
101. Marusza, woj. Toruń
102. Rządz, woj. Toruń
103. Grufono, woj. Toruń
104. Chełmna, woj. Toruń
105. Chełmno-Kępa Panieńska, 

woj. Toruń
106. Nowe Bobra, woj. Toruń
107. Kałdus, woj. Toruń
108. Podwiek, woj. Toruń
109. Czarnowo, wog. Toruń
110. Papowo Toruńskie, woj. Toruń
111. Kowalewo, woj. Toruń
112. Lubowidz, woj. Słupsk
113. Gołębiewo Wielkie, woj. Gdańsk
114. Karlikowo, woj. Gdańsk

B. Kultura jastorfska

1. Saczecin-Łekno
2. Będargowo Szczec., woj. Szczecin
3. Krajnik Dolny, woj. Szczecin
4. Stara Rudnica, woj. Szczecin
5. Żeńsko, woj. Gorzów
6. Goleniów, woj. Szczecin
7. Tarnówko, woj. Szczecin
8. Kamień Mały, woj. Gorzów
9. Mościce, woj. Gorzów

10. Stare Czarnowo, woj. Szczecin
11. Widuchowa, woj. Szczecin
12. Duniewo, woj. Szczecin
13. Brzeźniak II, woj. Szczecin
14. Karnice, woj. Szczecin
15. Połchowo, woj. Szczecin
16. Sosnówko, woj. Szczecin
17. Ginawa, woj. Szczecin
18. Kręglin, woj. Szczecin
19. Będarkowo Myślib., woj. Gorzów

20. Redło, woj. Szczecin
21. Sąpolnica, woj. Szczecin
22. Sieciechowo, woj. Szczecin
23. Babin, woj. Szczecin
24. Kłęby, woj. Szczecin
25. Kozielice, woj. Szczecin
26. Wójcin, woj. Szczecin
27. Żalęcino, woj. Szczecin
28. Gogolewo, woj. Szczecin
29. Golina, woj. Szczecin
30. Ognica, woj. Szczecin
31. Stargard, woj. Szczecin,
32. Kunowo, woj. Szczecin
33. Długie, woj. Szczecin
34. Lubieszewo, woj. Szczecin
35. Słonowice, woj. Koszalin
36. Gałowo, woj. Koszalin
37. Karlino, woj. Koszalin
38. Łupowo, woj. Gorzów
39. Dąibroszyń, woj. Gorzów

C. Kultura przeioorska

(cmentarzyska z pogranicza 
kulturowego między Odrą a Wisłą)

1. Frankfurt-Nuhnen, NRD
2. Kunowiczki, woj. Gorzów
3. Muszkowo, woj. Gorzów
4. Biała, woj. Piła
5. Kuźnica Żelichowska, woj. Piła
6. Rosko, woj. Piła
7. Grzępy, woj. Piła
8. Czarnków, woj. Piła
9. Muchocinek, woj. Gorzów

10. Mylin, woj. Poznań
11. Kaźmierz, woj. Poznań
12. Słopanowo, woj. Poznań
13. Nowawieś Ujska, woj. Piła 
13a. Oborniki, woj. Poznań
14. Boruszynj woj. Piła
15. Kujawki, woj. Piła
16. Podlesie, woj. Piła
17. Żurawia, woj. Bydgoszcz
18. Choimętowo, woj. Bydgoszcz
19. Biskupin, woj. Bydgoszcz
20. Godawy, woj. Bydgoszcz 
20a. Gogółikowo, woj. Bydgoszcz
21. Żnin, woj. Bydgoszcz
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22. Latkowo, woj. Bydgoszcz
23. Ruicewo, woj. Bydgoszcz
24. Inowrocław, woj. Bydgoszcz
25. Stan omiń, woj. Bydgoszcz
26. Leśnianka, woj. Bydgoszcz
27. Dąbrowa Biskupia, 

woj. Bydgoszcz
28. Borkowo, woj. Bydgoszcz
29. Murzynno, woj. Bydgoszcz
30. Tuczno, woj. Bydgoszcz 
31 Kościelec, woj. Bydgoszcz 
32. Ostrowo, woj. Bydgoszcz
?33. Jańska Wieś, woj. Bydgoszcz
34. Jankowo, woj. Bydgoszcz
35. Otłoczyn, woj. Włocławek
36. Z a,pustek, woj. Włocławek
37. Bodzanowo, woj. Włocławek
38. Ośno, woj. Włocławek
39. Bilno, woj. Włocławek
40. Dobre, woj. Włocławek
41. Gradowo, woj. Włocławek
42. Piotrków Kuj., woj. Włocławek
43. Mielno, woj. Bydgoszcz
44. Wszedzień I, woj. Bydgoszcz

45. Wszedzień II, woj. Bydgoszcz
46. Rzadkwin, woj. Bydgoszcz
47. Strzelce, woj. Bydgoszcz
48. Lachmirowice, woj. Bydgoszcz
49. Tarnówko, woj. Bydgoszcz
50. Gacanowo, woj. Bydgoszcz
51. Ostrówek, woj. Bydgoszcz
52. Wójcin, woj. Bydgoszcz
53. Arkuszewo, woj. Włocławek
54. Paruszewice, woj. Włocławek
55. Sm-iełowice, woj. Włocławek
56. Luszyn, woj. Płock
57. Niechcianów, woj. Płock
58. Kuznocin, woj. Skierniewice
59. Gledzianówek, woj. Płock
60. Witaszewice, woj. Płock
61. Sierpów, woj. Płock
62. Konarzew, woj. Łódź
63. Lutomiersk, woj. Sieradz
64. Okołowice, woj. Sieradz
65. Bielawy, woj. Skierniewice
66. Suchodół, woj. Skierniewice
67. Nowy Młyn-, woj. Włocławek

Wykaz 2
Cmentarzyska z pochówkami 

z wczesnej fazy młodszego okresu 
przedrzymskiego (Al) na Pomorzu 

i jego pograniczu (rye. 4)

A. Kultura jastorfska:

cmentarzyska nr 1—15, 16 (?), 17— 
39.

B. Kultura oksywska: 

cmentarzyska nr 15 (?), 19—20, 41,

64, 65, 70, 75, 76, 82, 85, 87, 88, flfl, 
101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 1-14.

C. Kultura przeworska:

cmentarzyska nr 1—8, 11-—12, 13a, 
15—16, 19—20, 23, 26, 27, 30, 31, 
33, 39, 41—42, 44—45, 48, 54, 56(?), 
59, 60—64, 67.

Wykaz 3
Znaleziska klamer do pasa w grobach 
kultury pomorskiej ze starszego okresu 

przedrzymskiego (ryc. 5)

Bobrowice, woj. Zielona Góra 
Borów Polski, woj. Zielona Góra

Bukowiec, woj. Leszno 
Dąbrowa, woj. Sieradz
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Domaniewice, woj. Legnica 
Gogolewo, woj. Gdańsk 
Grzępy, woj. Piła 
Jankowice, woj. Wrocław 
Korytnica, woj. Kielce 
Łagiewniki, woj. Sieradz 
Łupice, woj. Konin 
Mo jęcie e, woj. Wrocław 
Myszki, woj. Poznań

Nosocice, woj. Legnica 
Pier zwiń, woj. Zielona Góra 
Pręgowo, woj. Gdańsk 
Sulęcin, woj. Poznań 
Trzebnik, woj. Wałbrzych 
Wądroże, woj. Wrocław 
Wioska, woj. Leszno 
W r ocław-Pracze

Wykaz 4
Znaleziska mieczów jednosiecznych 

i ich fragmentów w grobach kultury 
pomorskiej i kultury jastorfskiej 

Cryc. 6)

A. Kultura pomorska

Domaniewice, woj. Legnica 
Dziećmiarki, woj. Poznań 
Glińcz Nowy, woj. Gdańsk 
Gościszewo, woj. Elbląg 
Jafołkowo, woj. Piła 
Kaliski, woj. Konin 
Kopaniewo, woj. Słupsk 
Kowalowłce, woj. Opole 
Lipka, woj. Piła 
Łagiewniki, woj. Poznań 
Ostrów-Kępa, woj. Kalisz 
Piotrkosice, woj. Wrocław 
Pręgowo, woj. Gdańsk

Pudłiiszki, woj. Leszno 
Husocin, woj. Poznań 
Sądowel, woj. Leszno 
Szczytniki, woj. Poznań 
Szymborze, woj. Bydgoszcz 
Tuczno, woj. Bydgoszcz 
Wichrowice, woj. Włocławek 
Wróblewo, woj. Poznań 
Zadowice, woj. Kalisz

B. Kultura jastor{ska

Suchań, woj. Szczecin 
Börnicke, pow. Nauen (NRD)

Wykaz 5 
Przeworskie dzbany 

odwrotnie gruszkowate (ryc. 7)

A. Kultura oksywska:

cmentarzyska nr 64—65, 75, 85, 88, 
104, 108, 114.

B. Kultura jastorfska: 

cmentarzysko nr 17

C. Kultura przeworska:

cmentarzyska nr 1—4, 7—8, 12,
13a, 19—20, 23, 39, 42, 54, 56, 60,’ 
62, 67 oraz:

Bartodzieje, woj. Leszno 
Bełicze, woj. Zielona Góra 
Bytom Odrzański, woj. Zielona Góra 
Cieci enzym, woj. Opole 
Domairadzice, woj. LesizmO'
Jasłoiwiice, woj. Wrocław 
Kotow.ice, woj. Wrocław 
Kowalowie e, woj. Opole 
LuJboszyce, woj. Zielona Góra 
Łęgomiee, woj. Piotrków Tryb. 
Nosocice, woj. Legnica 
Nowe Miasteczko, woj. Zielona Góra 
Przyborów, woj. Wrocław

i
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Rosizków, woj. Leszno 
Sadzarzewiice, woj. Zielona. Góra 
Sława, woj. Legnica 
Sotaifci, woj. Zielona Góra 
Stanisławów-Mic ha łów, 

woj. Warszawa 
Szlichtyngowa, woj. Leszno 
War siziawa W ilan ów 
Wesołka, woj. Kalisz 
Wierzbice, woj. Wrocław 
Wierzchnio, woj. Zielona Góra

Wilczków, woj. Wrocław
Wojkowice, woj. Wrocław
Wir o cła w-iQpoirów
Wymysłów®1, woj. LesizniO1
Zaibór, woj. Zielona Góra
Zadowiice, woj. Kalisz
Zagórzyn, woj. Kalisz
Żeirniiki Wielkie, woj. Wrocław
Alferanft, pow. Bad Freiienwalde (NRD)
Oderber.g, poiw. Eberswalde (NRD)
Widheta-Pieck-Stódit-Gufoeni (NRD)

Wykaz 6
Uimiba czwórekątne i płasfcofculiste 

typu 1 (ryc. 8)

A. Kultura oksywska: Woźniak 1970, s. 346 n, nr 278, 296, 336,
cmentarzyska nr 77, 88 mapa 5; R. Hachimanni 1956, s. 16,

m,a(pa 3 (bez lisity cmentarzysk).
B. Kultura przeworska: 

cmentarzyska nr 42, 48 oraz Z.

Wykaz 7
Jastorf slkie zapinki z parą kulek 

i pochodne oraz zapinki ra-mowate 
z. przednią cięciwą i warianty z długą 

sprężynką i brązową koszulką 
emaliowaną na kabłątou (ryc. 9)

A. Kultura jastorfska:

cmentarzyska nr 3, 6, 13, 15, 19, 30, 
32—34 oraz H. Kealing 1970 a, 
s. 196 n.

B. Kultura oksywska:

cmentarzyska nr 20, 64, 88, 101, 103, 
106—108.

C. Kultura przeworska:

cmentarzyska nr 1, 4—6, 16, 26<—27, 
30, 41, 44, 56 (?), 59, 60, 67 oraz: 
Bierutów, woj. Wrocław 
Brody, woj. Zielona Góra 
? Grotnikd, woj. Leszno»
Luiboiszyce, woj. Zielona Góra 
Nowe Miasteczko», woj. Zielona Góra

Wykaz 8
Dwu- i trójdzielne klamry żelazne 

do pasa (ryc. 10)

A. Kultura jastorfska:

cmentarzyska nr 1, 11, 14, 17, 23, 
30, 32—35, 38—39 oraz:

pow. Gub en (NRD) 
d, pow. Greifswald (NRD)

Neuendorf, pow. Greifswald (NRD) 
Wähle indów, pow. Anklam (NRD) 
Wuisiteirhuisen, pow. Wolgast (NRD)

B. Bornholm:
Himmelsh0j, par. Ibsker
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Kanegärd, par. Knudsker 
Klippegärd, par. Ibsker 
Mainidh0j, par. Ibsker 
Muleby, par. Nyker 
Norre SamdegSrd, 

par. 0sterlarsker 
Sortegärd, par. Ibsker 
Stensh0j, par. Vestermarie 
Store Bjergeigärd 
Stor e Kanmikegärld, 

par. Bodilsker

C. Kultura oksywska:

cmentarzyska nr 1, 15, 19—BO, 41, 
64, 75, 85, 87—88, 102, 104, 108.

D. Kultura przeworska:

cmentarzyska nr 4, 6 oraz z okolic 
Wrocławia (?)

Wykaz 0
Naszyjniki z cylindrycznie 

zgrubiałymi ko-ńicamii (ryc. 11)

A. Kultura jastorfska: B. Bornholm:

(cmentarzyska nr 3, 5, 7, 12, 18, 21, 
23—26, 29i—31, 33—34 oraz: 
Hohenwutzen, pow. Bad Fredtmwal- 

de (NRD)
Pasewałk, pow. Pasawalk (NRD) 
Netzebanid, pow. Greifswald: (NRD) 
Schimiedetoerig, pow. Angermuinde

(NRD)

Store Bjergegärd

C. Kultura przeworska: 

cmentarzysko nr 4

D. Kultura oksywska: 

cmentarzysko nr 108

Wykaz 10
Wczesne cmentarzyska kultury oksyw
skiej .z elementami: jastorfskimi i prze
worskimi oraz dłużej użytkowane 
cmentarzyska kultury jastorfskiej z 
elementami oksywskimi (ryic. 12)

Cmentarzyska oksywskie z eleimenta,- 
*ni jastorfskimi: nr 1, 15, 19—20, 41,
87, 101, 103, 107.

Cmentarzyska oksywskie z elementa

mi jastorfskimi i przeworskimi: nr 64, 
65, 75, 85, 88, 102, 104, 106, 108, 114

Cmentarzyska jastorfskie z elementa
mi oksywskimi: nr 17, 34, 36, 37,

W yk a (Z 11
Znaleziska o charakterze jastorfskim 

w grobach kultury pomorskiej
(ryc. 14)

•A- Kolczyki taśmowate: B. Klamry języczkowate:

Gdynia-Kaok Mały, woj. Gdańsk 
Jabłkowo, woj. Piła

Borów Polski, woj, Zielona Góra 
Borkowice, woj. Leszno
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Domanioiwice, woj. Legnica 
Grzępy, woj. Biła 
Łupice, woj. Konin 
Nosocłce, woj. Legnica 
Rręgowo, woj. Gdańsk 
Sulęcin* woj. PO'znań 
Wądroże, woj. Wrocław

C. Dwuramienne klamry trójkątne:

Wądroże, woj. Wrocław 
Wioska, woj. Wrocław 
Wrocławi-Pr a cze

D. Szpile lopatkowate:

Bogucice, woj. Kielce 
Komorowo-, woj. Bydgoszcz 
Łagiewniki, woj. Sieradz 
Na-wna, woj. Toruń

Nos,osice, woj. Legnica 
Pieczy,ska Wola, woj. Radom 
„Seefedd”, woj. Gdańsk 
Wilcza, woj. Leszno 
Włoszakowice, woj. Leszno 
Wrocław-Gądów

E. Szpile tarczkowate:

Sułów Mały, woj. Leszno- 
Wioska, woj. Wrocław 
Wr oicła w-P racze 
Wytomyśl, woj. Poznań

F. Znaleziska szpil holsztyńskich 
w Polsce:

Łuszcz ewo, woj. Konin 
Sobiejuchy, woj. Bydgoszcz 
Żółwim, woj. Gorzów

Wykaz 12
Zapinki certo,skie,, kowałowickie oraz 
staro- i wczesno-lateńsikie w grobach 

kultury pomorskiej i ich 
rozprzestrzenienie (ryc. 13)

A. Zapinki certoskie:

Bierutów, woj. Wrocław
Bęc,złko wice, woj. Piotrków Tryb.
Bytkowo, woj. Poznań
Chłapowo* woj. Poiznań
Cyihulino, woj. Koszalin
Dziekanowice, woj. Poznań
Janina, woj. Kielce
Kuno wo, woj. Leszno
Lipka, woj. Piła
Lubasz, woj. Piła
Łęczyca, woj. Poznań
Niemierzyce, woj. Poznań
Nosoeice, woj. Legnica
Nowodwory, woj. Warszawa
Piotrowo, woj. Poznań
Pręgo w-o, woj. Gdańsk
Radoszewo, woj. Gdańsk
Rucbo-cin, woj. Poznań
Sądowe!, woj. Leszno

Siedlimowo, woj. Bydgoszcz 
Szprotawa, woj. Zielona Góra 
Uścilkowiec, woj. Poznań 
Witonia, woj. Kutno 
Wróbiewo-, woj. Poznań 
Wyim-ysłowo, woj. Leszno 
Zębławo, woj. Gdańsk

B. Zapinki kowalo'Widkie:

Bierutów,, woj. Wrocław 
Bobrowice, woj. Zielona, Góra 
Domainiowiice, woj. Legnica 
Jaraczewo, woj. Kalisz 
Jankowice, woj. Wrocław 
Jezierzyce Małe, woj. Wrocław 
Kowałowdice, woj. Opole 
Legnica
Ligóta, woj. Sieradz 
Ligota Dolna, woj. Opole 
Ławy, woj. Kielce
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Łojerwo, woj. Bydgotsacz 
Malbork-'Wielbark, woj. Elbląg 
Noiwe Miasteczko, 

woj. Zielona Góra 
Ostrów WEJkip., woj. Kalisz 
Piekary Wielkie, woj. Legnica 
Pderizjwiin, woj. Zielona Góra 
Pio-trkosdce, wo-j. Wrocław 
Stara Kofpemia, woj. Zielona Góra 
Szarlej, woj. Bydgoszcz 
Szkrudła, woj. Kalisz 
Szprotawa, woj. Zielona. Góra 
Świdnica, woj. Zielona Góra 
Ulesie, woj. Legnica 
Unisław, woj. Toruń 
Wienzbndce, woj. Legnica 
Wicisika, woj. Leszn»
Wymysłowo, woj. Lesizno

C. Zapinki starolateruskie zdobione 
główką zwierzęcą:

Czernina, woj. Leszbo 
Domaniewice, woj. Legnica 
Janina, woj. Kielce 
Pierziwdn, woj. Zielona Góra 
Rriusizowiice, woj. Wrocław 
Przyborów, woj. Wrocław 
Sitóidindów, woj. Legnica 
Wrocłajw-Praicze

D. Zapinki wezesmolateńskie z kulką 
na wolnej piętce:

Bolesławiec, woj. Jelenia Góra 
(?) Jaszczów, woj. Lublin 
Kacice, woj. Ciechanów 
Swięciec, woj. Legnica 
Dufolany, rej. Lwów (ZSRR) 
Trostiandca, rej. Kamieniec (ZSRR) 
Zimno, rej. Włodzimierz Woä.

(ZSRR)
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Bogusław Gediga

SZTUKA LUDNOŚCI KULTURY POMORSKIEJ A SZTUKA 
LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ

Okres rozwoju kultury łużyckiej i pomorskiej to ‘.wycinek czasowy 
w prahistorii obejmujący ponad 1000 lat. Na przestrzeni tego znaczne
go okresu pradziejów wyróżnia się w materiałach archeologicznych 
z obszaru ziem polskich i sąsiednich dwie kultury archeologiczne: 
łużycką i pomorską. Z pozycji prahistoryka czy historyka w ogóle nie
odzowne jest postawienie sobie pytania, czy te dwie kultury archeo
logiczne w sposób właściwy wyznaczają etapy dziejów społeczeństwa 
i jego kultury na naszych ziemiach na przestrzeni jtych ponad 1000 
lat. Sądzę, iż odpowiedź na to nie jest proista i w zależności od tego 
jakie kryteria weźmiemy pod uwagę, trochę odmiennie moglibyśmy 
przeprowadzić periodyzaeję dziejów tego okresu, obejmującego dwie 
wyróżnione kultury archeologiczne. Jeżeli np. weźmiemy pod uwagę 
przemiany i rozwój gospodarki, to najprawdopodobniej pojawienie się 
kultury pomorskiej nie wyznacza żadnego nowego etapu. Czy wyzna
cza może taki etap dla rozwoju stosunków społecznych, czy przemian 
dostrzegalnych w redigii lub sztuce? Sądzę, że również w większości 
tych dziedzin życia ówczesnego społeczeństwa nie następują wyraź
niejsze i bardziej gwałtowne oraz czytelne zmiany z momentem po
jawienia się kultury pomorskiej. Z całą pewnością również wystąpie
nie kultury pomorskiej nie wiązało się z istotną zmianą w stosunkach 
etnicznych.

Kultura pomorska została wydzielona na podstawie pewnych spe
cyficznych cech ukształtowanych w wyniku zmian form i stylu cera
miki, części plrzedmiotpw metalowych jak i niektórych zmian w ob
rządku grzebalnym. Można i tutaj się zastanawiać, czy te wszystkie 
zmiany są ilościowo : i jakościowo większe niż obserwowane na 
przestrzeni czasu rozwoju kultury łużyckiej, którą przecież jak dotąd 
traktujemy w dużym stopniu monolitycznie, jako jedną kulturę 
archeologiczną.



72 Bogusław Gediga

Nie można na wstępie nie poruszyć jeszcze jednej kwestii a miano
wicie grobów podkloiszowych, wyróżnianych jako osobna kultura, 
względnie też włączanych jako grupa lokalna kultury pomorskiej. 
Nie jest to kwestia, którą chcielibyśmy tutaj omawiać, może jednak 
spojrzymy na tą sprawę także w oparciu o analizę sztuki kultury po
morskiej, w którą włączymy także grupę grobów podkloszowych 
i zastanowimy się czy z tej analizy nie wyłania się również jakiś 
wniosek w odniesieniu do poruszonej tu kwestii.

Sygnalizowane tutaj jedynie problemy wykraczają poza zakres 
tematu, któremu zamierzamy poświęcić naszą uwagę.

Z perspektywy jednak tych problemów związanych z okresami 
rozwoju kultury łużyckiej i pomorskiej spróbujemy spojrzeć na sztukę 
ludności obu kultur. Tak już, jak sądzę na samym wstępie, zasygnali
zowane powyżej zagadnienia mogą posłużyć jako uzasadnienie dla 
koncepcji, jaką w tym wystąpieniu reprezentuję, a mianowicie nie 
przeciwstawiania sztuki okresu rozwoju kultury łużyckiej i pomor
skiej, co mógłby w jakiś sposób sugerować tytuł referatu. Bardziej 
celowe jest — moim zdaniem — podjęcie próby charakterystyki sztuki, jej 
przemian na przestrzeni między XIII a mniej więcej I w. p.n.e., 
a jaką cezurę w tych dostrzegalnych przemianach będzie stanowiło 
pojawienie się archeologicznej kultury pomorskiej, spróbujemy określić 
w trakcie naszych rozważań z perspektywy tych kilkunastu stuleci, 
obejmujących zarówno- kulturę łużycką jak i pomorską oraz — co 
wydaje się również nieodzowne — z szerszej perspektywy teryto
rialnej.

Temat, który jest przedmiotem niniejszego referatu zmusza choćby 
tylko do zasygnalizowania jeszcze jednej trudnej kwestii, znacznie 
ogólniejszej i nie dającej się zresztą, w ramach zadania jakie tutaj 
sobie stawiamy, szerzej potraktować. Chodzi mianowicie o zagadnienia 
definicji sztuki, dzieła sztuki, zakresu tych pojęć i skonkretyzowania 
ich do sztuki kultury łużyckiej i pomorskiej. Jest to niewątpliwie ob
szerny temat sam dla siebie i tutaj musimy ograniczyć się jedynie 
do przypomnienia najbardziej podstawowych spraw i- wypowiedzenia 
kilku uwag, które może jakoś bliżej Określą przedmiot naszych roz
ważań. Wiadomą jest rzeczą, iż zakres pojęcia sztuki jest zmienny, 
stąd może głównie wielość definicji tego pojęcia jakie dotychczas 
sformułowano-. Pewne jest to, iż sztuka jest świadomym wytwarza
niem, ale problem tkwi w tym, czym różni się od innych rodzajów 
wytwórczości, a dzieło sztuki od innych wytworów. Definicje upatrują 
tę specyfikę jedne -w swoistych cechach dzieł sztuki, inne w inten
cjach artystów, inne zaś w reakcjach odbiorców. Myślę, że słusznie
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podkreśla część autorów, iż w przypadku sztuki mamy do czynienia 
z typowym pojęciem otwartym i że niepotrzebna jest precyzyjna de
finicja aby się nim posługiwać. Wreszcie proponuje się również de
finicje alternatywne, dostatecznie szerokie abyśmy w przypadku sztuki 
społeczeństw prahistorycznych mogli się nimi posłużyć. Taką propo
zycję przedstawia W. Tatarkiewicz1 i w tym ujęciu „Sztuka jest od
twarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem 
przeżyć — jeżeli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania 
jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać” a ,dzieło 
sztulki jest takim odtworzeniem rzeczy, bądź konstrukcją form, bądź 
wyrążaniem przeżyć, jednakże tylko takim odtworzeniem, taką kon
strukcją, takim wyrazem jakie są zdolne zachwycać, bądź wzruszać 
bądź wstrząsać”. Posługując się taką definicją wydaje się, iż mamy 
dostateczną swobodę ku temu by zastosować ją do sztuki prahistorycz
nej, choć zawsze stajemy wobec problemu, jak te specyficzne cechy 
wytworów, dzięki którym zaliczalibyśmy je do sztuki, były odbierane 
przez współczesnych, jakie też były dokładne intencje ich twórców. 
Wydaje się, iż zdani jesteśmy tutaj zarówno na własne odczucia, do
świadczenia, to co można za J. Topolskim2 określić jako wiedzę poza- 
źródłową i wreszcie także zdrowy rozsądek.

Uwagi powyższe mają w moim przekonaniu jeden praktyczny sens 
dla opracowań i rozważań o sztuce prahistorycznej, podejmowanych 
przez archeologów, iż należy jednak dokonywać pewnej selekcji 
w materiałach, które najczęściej zaliczamy do sztuki. Nie wszylstkie 
np. symbole ryte na ceramice lub niezdarne żłobienia, mogące posia
dać wówczas jakiś sens magiczny, należałoby zaliczać do dzieł sztuki, 
kwalifikując je jako ornament. Wiadomo przecież, że ornament rów
nież musi spełniać pewne warunki by nim być. Sądzę, że wobec tego 
zagadnienia stajemy również w przypadku sztuki ludności kultury 
łużyckiej i pomorskiej. Wystarczy przytoczyć przykład naczynia kul
tury łużyckiej, na którego dnie umieszczony został znak krzyża lub 
jemu podobny, czy wreszcie jak traktować spotykane w narracyjnych 
scenach figuralnych na popielnicach twarzowych trudne do bliższego 
określenia różne, jakby przypadkowe żłobki lub występujące samo
dzielnie bardzo schematyczne i niezdarne rysunki uzbrojenia. Gzy 
posiadały one cechy, których oczekujemy od dzieła sztuki, czy taką 
była intencja artysty-twórcy by swoim wytworelm zachwycać, wzru

1 W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki [iw:] Wstęp do łmtójrii sztuki, t 1, 
Warszawa 1973, s. 37.

2 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 276 n.

I
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szać lub wstrząsać, czy też raczej było zwykłe spełnienie rytualnego 
obowiązku wobec zmarłego, przez narysowanie tych przedmiotów lub 
znaków. Wydaje się, iż zgodzić się wypada z tym, iż sztuka była 
bardzo blisko powiązana z ówczesną religią, jednak nie wszystkie wytwo
ry związane z religią, z jej obrzędami, należałoby zaliczać do sztuki 
i w sposób np. ogólny włączać do zdobnictwa czy ornamentyki.

Po tych uwagach, które sygnalizują jedynie niektóre problemy nie
odłącznie związanie z tematem referatu i sugerują może też pewną 
wobec nich postawę, można przejść do kwestii sztuki ludności kultury 
łużyckiej i pomorskiej.

Przemiany kulturowe, które doprowadzają u schyłku starszej 
i w środkowej epoce brązu na znacznym obszarze Europy do pojawie
nia się kultur pól popielnicowych, w tym także i kultury łużyckiej, 
zbiegają się z okresami późno egejskim i późnomykeńskim. Krąg kul
turowy egejsko-mykeński stanowi w II tysiącleciu p.n.e., a zwłasz
cza w jego pierwszej połowie, najbardziej rozwinięte centrum sztuki 
na terenie Europy3. Oddziaływania tego kręgu obejmują znaczniejsze 
obszary europejskie, głównie jednak tereny przyległe do basenu Morza 
Śródziemnego. Teren Europy północnej i środkowej pozostaje pod 
znacznie słabszymi wpływami tego kręgu. Zresztą sztuka, która 
ukształtowała się w kręgu kreteńsko-mykeńskim jest w II tysiącleciu 
p. n. e. unikalnym zjawiskiem na terenie Europy, gdzie wtedy domi
nuje stylizacja i motywy geometryczne. W kulturze łużyckiej może
my jedynie wskazać, na pośrednie wpływy, które dotarły głównie przez 
kraje naddunajiskie, o charakterze anaitołijsko-bałkańskiim. We wcze
snych okresach rozwoju kultury łużyckiej odnaleźć je można w nie-' 
których motywach ornamentacyjnych na wyrobach brązowych, jak 
choćby motyw kombinacji gwiaździsto-spiralnych.

Sztuka ludności kultury łużyckiej, w starszych fazach jej rozwoju 
tzn. w 2 połowie II tysiąclecia i w początkach I tysiąclecia nie stano
wi na tle ówczesnej Europy zjawiska wyraźniej wybijającego się. Repre
zentują ją wytwory rękodzieła artystycznego, głównie w postaci 
przedmiotów brązowych, w znacznej części pochodzących z miejsco
wych warsztatów odlewniczych oraz ceramika a zwłaszcza liczne przy
kłady zdobione (rye. 1 — pod opaską na końcu tomu).

Bogate i dość liczne, szczególnie z obszaru zachodniej strefy wy
stępowania kultury łużyckiej, kolekcje wyrobów brązowych, zarówno 
miejscowego pochodzenia jak i importowanych, stanowią w głównej 
mierze różnorodne ozdoby jak: naszyjniki, bransolety, naramienniki

3 H. Kühn, Die Kunst AUeuropas, Stuttgart 1958, s. 84 n.



Sztuka ludności kultury pomorskiej a kultury łużyckiej 75

i szpile. Większość tych przedmiotów, która służyła przyozdabianiu 
ciała, jest pokryta ornamentyką. W stosunku do (wcześniejszego okresu 
epoki brązu, gdy weźmiemy pod uwagę wyroby brązowe używane 
przez lokalne grupy w typie mogiłowym na naszych ziemiach, to 
stwierdzamy z jednej strony zmniejszenie się asortymentu ozdób brą
zowych (wystarczy tu przytoczyć rodzaje szpil), z drugiej skromniejsze 
są ich dekoracje. Motywy ormamelntacyjmie stają się uboższe i bardziej 
proste, co najdobitniej spostrzegamy porównując chociażby wspo
mniane już poprzednio szpile. Wśród motywów dekoracyjnych, jakie 
odnajdujemy na różnorodnych przedmiotach, większość nawiązuje do 
okresu poprzedniego — do wyrobów z kręgu kultur mogiłowych, sta
nowiąc ich uproszczenie a rzadziej rozwinięcie. Już w dekoracji orna- 
mentacyjnej wyrobów, obserwujemy cechę wyraźnie manifestującą 
się na ceramice, a mianowicie podporządkowanie układów ornamenta- 
cyjnych formie przedmiotu, przez podkreślenie jego tektoniki. Układ 
motywów, podobnie jak w przypadku ceramiki, jest przeważnie ho
ryzontalny lub wertykalny. W niektórych przypadkach np. na bran
soletach czy naramiennikach spotykamy charakterystyczną tendencję 
zapełnienia - całej zewnętrznej powierzchni przedmiotu ornamentem. 
Zdobnictwo na brązowych narzędziach pracy i broni jest bardzo skrom
ne, co szczególnie staje się wyraźne w zestawieniu z uzbrojeniem i po 
części z narzędziami ludności śląsko-wiellkopolskiej kultury mogiłowej 
ze starszego okresu epoki brązu.

Już od najwcześniejszej faizy rozwoju kultury łużyckiej zarysowuje 
się charakterystyczna cecha działalności artystycznej ludności tej kul
tury, polegająca na koncentrowaniu się w tym zakresie przede wszy
stkim na ceramice. Ujawnia się tutaj wyraźna różnica w stosunku do 
kultur mogiłowych. Walory artystyczne ceramiki kultury łużyckiej 
okazują się zarówno w formach ceramiki jalk i jej zdobnictwie. W ma
teriale ceramicznym mamy do czynienia z charakterystycznym, dla 
kultury łużyckiej dużym bogactwem różnorodności form naczyń oraz 
widoczną starannością wykonania, świadczącą o znakomitym opano
waniu techniki produkcji naczyń. W materiale wyróżnić można garn
ki, będące niejako bardziej pospolitą grupą użytkowaną na powszed
nie potrzeby gospodarstwa domowego oraz naczynia bardziej wykwint
ne, będące właśnie najlepszym potwierdzeniem. wysokiego poziomu 
garncarstwa ludności kultury łużyckiej. Bogate zdobnictwo tej ceramiki, 
zarówno plastyczne w postaci guzów, listewek plastycznych jak i rytych 
motywów ornamentacyjnych, jest rozmieszczone na naczyniach naj
częściej w układzie horyzontalnym, ale też i wertykalnie. Ornamentyka 
wykazuje bardzo silne powiązanie z tektoniką naczyń, przeważnie pod
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kreślając poszczególne elementy naczynia. Na uwagę zasługuje ponad
to nader pomysłowa i staranna kompozycja motywów zdobniczych jak 
i same formy motywów.

We wczesnej fazie rozwoju kultury łużyckiej pojawiają się w cera
mice pierwsze przedstawienia figuralne w postaci naczyń zoomorficz- 
nych. Są to jednak tylko przykłady nieliczne.

W młodszym okresie epoki brązu dostrzegalna jest pewna zmiana 
stylu ceramiki. Wzrasta ilość form naczyń, które charakteryzuje ostre 
profilowanie i wyraźny podział naczynia na poszczególne elementy jak 
szyjka, brzusiec i często podkreślone wyodrębnione dno. Motywy o ma
in entacyjne są utworzone przeważnie z głęboko rytych szerokich żłob
ków lub też przez nalepiane listewki plastyczne. Tworzą one układy 
pionowe lub skośne na brzuśeaeh naczyń. Ponadto pojawia się motyw 
jodełkowy z krokwdastymi zakończeniami. Zasady kompozycji poszcze
gólnych motywów ornamentacyjnych, ich powiązanie z tektoniką na
czyń pozostają analogiczne jak w starszej fazie rozwoju kultury łużyc
kiej. Podobnie również można powiedzieć, iż umiejętność osiągania zna
komitych efektów artystycznych w operowaniu ornamentyką oraz formą 
naczyń utrzymuje się przynajmniej na podobnym poziomie co i w okre- 
się poprzednim.

W młodszym okresie epoki brązu częstsze staje się posługiwanie 
motywami figuralnymi. Po raz pierwszy pojawiają się na naczyniach 
ludności kultury łużyckiej ryte przedstawienia postaci ludżkich i zwie
rzęcych. Wszystkie te postacie są potraktowane bardzo schematycznie, 
zarysowane tylko pojedynczymi żłobkami. W przypadku wyobrażeń po
staci ludzkich głowa bywa zaznaczona dołkiem. Charakterystyczny jest 
natomiast układ rąk i nóg. Już w młodszej epoce brązu mamy do czy
nienia z dwoma układami rąk, które będą utrzymywały się i w póź
niejszych przedstawieniach. Jeden przykład to ręce wyprostowane, skie
rowane skosem ku dołowi ila oba boki, drugi natomiast to ręce wyciąg
nięte na oba boki. Nogi postaci ludzkich ustawione są przeważnie 
w rozkroku. Postacie zwierząt są oddawane również bardzo prostym ry
sunkiem pr>zy pomocy jednego żłobka. Wyklucza to w większości przy
padków możliwości bliższego określenia gatunku zwierzęcia. Zarówno 
ludzkie jak i zwierzęce postacie są potraktowane statycznie i brak 
w nich próby oddania jakiegoś ruchu. Wszystkie te przedstawienia wy
stępują na naczyniach pojedynczo i są wplecione w rytmiczny układ 
motywów geometrycznych. Wyjątek stanowi tutaj przykład dzbanka 
z Węgorza, woj. szczecińskie, gdzie mamy do czynienia ze sceną 
przedstawiającą parę zwierząt.
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W omawianym okresie rozwoju kultury Łużyckiej występują już 
prawie wszystkie formy przedstawień figuralnych. Obok naczyń zooimor- 
fieznych, gliniane figurki ptaszków, pucharki w kształcie nogi lub buta 
oraz rogóiw jak i wspomniane już wyżej ryte przedstawienia figuralne. 
Pomijając szczegółową charakterystykę tych przedstawień, która została 
dokonana już w innej pracy poświęconej motywom figuralnym w sztuce 
ludności kultury łużyckiej, 4 można ograniczyć się tutaj do uwag ogól
niejszych.

Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim faikt wystąpienia 
w młodszym okresie epoki brązu, motywu ptaka, który następnie stanie 
się bodaj najpospolitszym motywem wśród przedstawień figuralnych 
kultury łużyckiej. W przypadku naczyń zoomorficznych wielokrotnie 
rozpoznanie postaci zwierzęcej nie jest łatwe, jednak najczęściej roz
poznawalna jest postać ptaka. Uderza w tych przedstawieniach zoomor
ficznych niejednokrotnie nieprzestrzeganie porządku anatomicznego lub 
zgoła łączenie w jednym przedstawieniu cech anatomicznych różnych 
zwierząt, a więc np. postać ptaka na 4 nóżkach lub też z umieszczo
nymi na głowie rogami; wreszcie spotykamy również postacie zwie
rzęce ze zorientowanymi do tyłu stopami. Wydaje się, że wspomniane 
cechy naczyń zoomorficznych wiążą się z ich funkcją. Z uwagi jednak, że 
bardziej interesują nas tutaj ich walory artystyczne, trzeba podkreślić 
jeszcze jedną sprawę. Większość naczyń zoomorficznych jak i figurki 
ptaszków pokryte są ornamentem. Motywy są w zasadzie analogiczne 
jak na naczyniach z tego czasu. Nie wyobrażają one żadnych, nawet 
w schematyczny sposób, detali anatomicznych postaci, lecz wykazują — 
podobnie jak w przypadku naczyń kultury łużyckiej—wyraźny związek 
z tektoniką przedstawień figuralnych, a w układach poszczególnych 
motywów zachowana jest charakterystyczna dla ornamentu rytmika.

Na zakończenie tych krótkich uwag, poświęconych osiągnięciom arty
stycznym ludności kultury łużyckiej w ceramice w młodszym okresie 
epoki brązu, wspomnieć jeszcze trzeba o kilku formach specjalnych po
jawiających się w tym czasie. Chodzi mianowicie o różne naczynia zdo
bione plastycznymi motywami zoomorficznymi, czy wreszcie wózki 
kultowe wykonane głównie z gliny, których przykładem jest dobrze za
chowany egzemplarz z Brzeźniaka, woj, szczecińskie. Natomiast w przy
padku naczyń ,są to kubiki z wymodelowaną głową barana lub też umiesz
czone na dnie naczynia figurki ptaszków. Pozostawiamy poza naszymi 
rozważaniami zagadnienie funkcji tych przedmiotów; stanowią one

4 B. G ediga, Motywy figuralne w'sztuce ludności kultury łużyckiej, Wrocław 
■— Warszawa — Kraków 1970.
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z uwagi na ich walory artystyczne również przykłady sztuki ludności 
kultury łużyckiej.

Młodszy okres epoki brązu przynosi także znaczną ilość wyrobów 
twórczości artystycznej w brązie. Duża ich część to różnorodne ozdoby 
a ponadto broń. W znacznie mniejszym stopniu walory artystyczne po
siadały narzędzia wykonane z tego surowca. Chociaż również siekierki 
czy sierpy i noże w większości przypadków były zdobione żeberkami 
plastycznymi. Wśród wyrobów brązowych z tego okresu używanych 
przez ludność kultury łużyckiej jest znaczna część importów, głównie z po
łudnia z terenu Kotliny Karpackiej, ale też i z północnego ośrodka meta
lurgii brązowej czy krajów alpejskich i północnych Włoch. Stajemy 
więc wobec zagadnienia jak traktować pojęcie sztuki ludności kultury 
łużyckiej. Czy powinno ono obejmować jedynie wytwory o cechach 
artystycznych wykonane przez tą ludność czy również i te, które 
powstały poza zasięgiem występowania kultury łużyckiej, lecz były 
przez nią używane? Zagadnienie to jest aktualne dla wszystkich prawie 
okresów dziejów sztuki określonego kręgu5 i rozmaicie można formu
łować odpowiedź na nie. Wydaje się jednak, iż słuszna tutaj będzie 
postawa, że zarówno wytwory artystyczne będące dziełem ludności kul
tury łużyckiej jak i tylko przez nią użytkowane, a sprowadzone drogą 
importu c;zy też wykonane przez obcych odlewców wędrownych na 
miejscu, należeć mogą do kręgu sztuki kultury łużyckiej. Fakt sprowa
dzania i użytkowania wytworów artystycznych obcej proweniencji przez 
ludność kultury łużyckiej jest wyrazem jej smaku artystycznego, 
ukształtowanego w klimacie sztuki rodzimej, a ponadto wyroby te 
wpływały na kształtowanie się sztuki rodzimej. Z drugiej strony, nie 
możemy też obecnie jasno odpowiedzieć, czy twórcy obcego pochodzenia, 
którym wypadło działać wśród ludności kultury łużyckiej, nie podpo
rządkowywali swoich wytworów miejscowej tradycji artystycznej. Są 
to problemy, k'óre — jak wiele innych — tutaj tylko odnotowujemy. 
W naszych rozważaniach nie będziemy choćby tylko z powodu powyżej 
zasygnalizowanych-uwag pomijać *akże wyrobów artystycznych obcego 
pochodzenia, kt'rymi jednak ludność kultury łużyckiej się posługiwała.

Najpospolitszą ozdobę z brązu stanowiły różnorodne szpile głównie 
miej-.mwego pochodzenia. Znaczna 'część tych ozdób posiadała szyjki 
a niekiedy ró , 'eż i rłówki om mertowme, przy czym zdobiono je 
do-'6 prostymi mo‘ywami. W sumie szpile trudno uważać za szczytowe 
osiągnięcia łuż mego rękodzielnictwa artystycznego. Pod względem

5 por. Historia sztuki polskiej, pod red. T. Dobrowolskiego i W Tatarkiewicza, 
t. 1, Kraków 1962, s. 9 n.
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walorów artystycznych ustępują one znacznie .szpilom z okresu kultur 
mogiłowych. Kolekcję ozdób brązowych, używanych przez ludność kul
tury łużyckiej, .stanowią ponadto naszyjniki i bransolety różnych typów, 
prawie zawsze ornamentowane1, przy czym najczęstszy motyw stanowią 
na przemian zaplatane trójkąty wypełnione żłobkami lub skośne żłobki. 
Bardzo często ornament pokrywa całą płaszczyznę zewnętrzną. Układ 
ornamentyki i kompozycja samych motywów wskazuje na duży smak 
artystyczny ich twórców. Bodaj najwyższe walory estetyczne posiadają 
wchodzące1 w tym okresie częściej w użycie zapinki brązowe z tarczka
mi spiralnymi i romboidalnymi lub owalnymi, starannie zdobione orna
mentyką. Zapinki te w części miejscowego pochodzenia, świadczą o wy
sokim kunszcie warsztatów, w których powstały. Broń a zwłaszcza 
miecze, głóiwnie pochodzenia południowego i północnego, stanowią zna
komite przykłady rękodzielnictwa artystycznego podobnie jak i noże. 
Wreszcie to samo można powiedzieć o nielicznych co prawda naczyniach 
brązowych, które na nasze ziemie docierały również głównie z południa 
z obszaru Węgier.

Ten krótki, tutaj jedynie zasygnalizowany zestaw przedmiotów, któ
re z uwagi na ich walory artystyczne kwalifikujemy jako dzieła sztuki 
interesującego nas okresu rozwoju kultury łużyckiej, na pewno pier
wotnie uzupełniały liczne wytwory o podobnych cechach wykonane 
z materiałów organicznych, głównie z drewna, które nie dotrwały do 
naszych czasów. Z tego samego powodu niewiele można również powie
dzieć o architekturze starszej i młodszej fazy rozwoju kultury łużyc
kiej w epoce brązu. Jedynie przykłady architektury sakralnej mogą sta
nowić niektóre groby o bardziej rozwiniętych konstrukcjach a więc 
kurhanowe z kamiennymi konstrukcjami wewnątrz 6.

Najmłodszy okres epoki brązu nie przynosi w zakresie sztuki istot
niejszych zmian. Odnotować można jedynie ilościowy wzrost asorty
mentu ceramiki, zwiększenie się jej różnorodności, dalej częstsze wystę
powanie motywów figuralnych, a w wyrobach brązowych pojawienie się 
niektórych nowych typów, zwłaszcza uzbrojenia, jak miecze pochodzenia 
zachodnioeuropejskiego. Ponadto dostrzegalne są pewne zmiany w stylu 
ceramiki i w ornamentyce.

Cer amik? najmłodszego okresu epoki brązu charakteryzuje się, 
w s-c'i'lu co nsc:-yń z okresu starszego, znacznie łagodniejszym pro
filer.: załomy n > zyń srają się mniej ostre a raczej zaokrąglone. Ryte

6 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce, 
Przegląd Archeologiczny, t. 14:1962, s. 9 n.
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motywy.ornamentacyjne były wykonywane znacznie cieńszymi żłobkami 
a najczęstszym staje się motyw zaplatanych trójkątów na przemian za- 
kreskowanych. Ponadto występują grupy skośnych lub pionowych żłob
ków, półkoliste żłobki oraz dołeezki i żłobki dookolne. Układ motywów 
na naczyniach jest przeważnie horyzontalny a ich rozmieszczenie 
uwzględnia tektonikę naczyń. Kompozycja różnorodnych motywów jest 
starannie przemyślana, a ich dobór posiada znaczne walory estetyczne. 
Na uwagę zasługuje pojawiający się w tym okresie motyw grzebieni 
(Stobniea, woj. poznańskie).

Trudności, jakie nastręcza niejednokrotnie precyzyjne wydzielanie 
materiałów z najmłodszego okresu epoki brązu, skłaniają do zaniechania 
ilościowych porównań np. występowania naczyń zoomorficznych z okre
sem starszym. Zdecydowanie jednak można powiedzieć, że wyraźnie 
wzrasta ilość glinianych figurek w kształcie ptaków. Stają się one rów
nież bardziej zróżnicowane. Aczkolwiek najczęściej trudno ustalić, jaki 
gatunek ptaka dana figurka wyobraża, to niektóre z nich najbardziej 
przypominają ptactwo wodne. Ponadto w wielu przedstawieniach pta
ków dostrzec można trafne oddanie charakterystycznego gestu, a więc 
ujawniają się również pewne cechy indywidualne jeżeli już nie poszcze
gólnych ptaków to ich gatunków. Motyw ptaka staje się w przedsta
wieniach figuralnych bardziej powszechny. Występuje on jako motyw 
naczyń zoomorficznych, plastyczny element zdobniczy na niektórych 
naczyniach, wreszcie figurkami ptaków zdobione są niektóre przedmioty 
brązowe, jalk: zapinki z tarczkami spiralnymi, czy też pojawiające się 
w tym okresie w inwentarzu kultury łużyckiej charakterystyczne dwu-" 

-=lub tróikołowe~lvozki, najprawdopodobniej o kultowym przeznaczeniu:' 
W materiale ceramicznym w dalszym ciągu wysf^u^^fownież^puchahki 
w kształcie nogi lub buta oraz rogu. Ilość i zróżnicowanie wyrobów 
brązowych a zwłaszcza ozdób o wyraźnych walorach artystycznych po
większa się. Na szczególną może uwagę zasługuje pojawienie się na Pomo
rzu Wschodnim naszyjnika złożonego z płytek półksiężycowatyeh jako 
nowego typu ozdoby.

Z omawianym okresem wiążą isię już pierwsze ślady monumental
nej architektury, której przykładem są pierwsze grody ludności kultury 
łużyckiej a zwłaszcza ich umocnienia obronne 7 8. Ponadto przykład archi
tektury sakralnej stanowić mogą kamienne kręgi kultowe z Masywu

7 A. Nie si oł ow.sk a - W ę.d zka, Ze studiów nad budownictwem plemion kul
tury łużyckiej, Sława- Antiqua, t. 10:1983, s. 25—130.

8 H. Cehak-Hołubowiczowa, Kamienne kręgi kulturowe na Raduni 
i Slęży, Archeologia Polski, t. 3:1959, s. 51—100.
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Ślężańakiego na Śląsiku8, oraz niektóre przykłady konstrukcji grobo
wych 9.

Gdybyśmy spojrzeć zamierzali na osiągnięcia w zakresie sztuki, jakie 
ludność kultury łużyckiej uzyskała w najmłodszym okresie epoki brązu 
od strony możliwości periodyzaeji dziejów tej sztuki, to raczej okres 
ten nie wyznacza (nowego etapu. Na okres ten przypada przede wszy
stkim kontynuowanie z pewnymi zmianami form i rodzajów wytworów 
artystycznych, które pojawiły się już w okresie poprzednim. Ponadto 
dokonuje się poszerzenie i zróżnicowanie asortymentu wyrobów, nie 
odnotowujemy jednak zmian o istotnym znaczeniu, które odmieniałyby 
dotychczasowy obraz sztuki ludności kultury łużyckiej.

Nowy etap w przemianach sztuki ludności kultury łużyckiej stanowi 
niewątpliwie schyłek epoki brązu i okres halsztacki. O wyróżnianiu tego 
nowego etapu w dziejach sztuki na naszych ziemiach nie decyduje 
wprowadzanie nowego surowca, jakim było żelazo, czy nawet przemiany 
kulturowe doprowadzające do wyróżnienia na ziemiach polskich nowej 
kultury archeologicznej. Istotniejsze znaczenie posiadały tutaj nowe 
oddziaływania kulturowe docierające z Italii i terenów alpejskich.

W inwentarzu ludności kultury łużyckiej pojawia się od schyłku 
epoki brązu cały szereg nowych wytworów, które z uwagi na' ich walory 
artystyczne zaliczyć możemy do sztuki. W ceramice występuje wiele 
nowych form, jak również zmienia się zdobnictwo, choć wiele z daw
niejszych motywów ornamentacyjnych jak i form zdobnictwa utrzymuje 
się nadal.

Wśród nowych form naczyń wyróżnić należy występujące, przede 
wszystkim w zachodnich grupach kultury łużyckiej, piękne halsztackie 
wazy z lejkowatymi szyjkami, dalej profilowane małe naczynia miso- 
wate, różnorodne naczynia bliźniacze czy też trójniaki i tzw. kominki. 
W okresie halsztackim upowszechnia się, występujący już w najmłod
szym okresie epoki brązu, zwyczaj czernienia ścianek zewnętrznych 
naczyń i wyświecania ich. Zabieg ten podnosił walory estetyczne na
czyń. Zwłaszcza ceramika „wykwintna” okresu halsztackiego jest bar
dzo starannie wykonana. Są to naczynia cienkościenne o zróżnicowanych 
i bardzo efektownych kształtach. Można zresztą bez cienia przesady 
powiedzieć, że ceramika ludności kultury łużyckiej, a szczególnie z młod
szych faz jej rozwoju, reprezentuje szczytowe osiągnięcia garncarstwa 
pradziejowego na terenach środkowej Europy. Najznakomitszym zaś 
potwierdzeniem tego jest ceramika malowana z okresu halsztackiego, 
występująca na Śląsku i w zachodniej Wielkopolsce, a po części także

9 T. Malinowski, op. cit., s. 9 n.
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ceramika inkrustowana z tego czasu z terenu Wielkopolski. Trudno 
byłoby również i w tym przypadku przeprowadzać pełną charaktery
stykę wytworów, będących przykładami sztuki omawianego okresu, 
chodzi nam bowiem jedynie o ogólniejszy ich przegląd. Tak więc ogra
niczamy się tylko do ukazania niektórych wytworów czy ich grup, 
charakterystycznych dla omawianego okresu.

W zakresie ceramiki niewątpliwie na specjalną uwagę zasługuje ce
ramika malowana, niektóre formy naczyń oraz formy zdobnictwa. Ce
ramika malowana nie prezentuje w zasadzie nowych form naczyń. Są 
to przeważnie formy występujące w ceramice kultury łużyckiej już 
dawniej, z pewnymi zmianami stylistycznymi, właściwymi dla tego ok
resu. Poza tym również i takie, które są nowe, ale ich występowanie 
nie ogranicza się tylko do ceramiki malowanej. Nowe w dużej części 
są natomiast motywy zdobnicze na tej ceramice. Wśród malowanych, 
wielobarwnych motywów zdobniczych dużą rolę odgrywa motyw trój
kąta i kompozycje ułożone również w trójkąty a złożone z pojedynczych 
tych figur jednobarwnych lub zakreskowanych. Motyw ten nie jest no
wy w kulturze łużyckiej, ale sposób jego wykorzystania na ceramice 
malowanej posiada znamiona nowości. Wydaje się, że po części zostało 
to uwarunkowane techniką wykonywania tego zdobnictwa przez wielo
barwne malowanie. Same kompozycje złożone z motywów trójkątnych 
były tak konstruowane, by można było uzyskać efekty, jakie dawało 
żółto malowane tło i wymalowane na nim trójkąty. Wśród motywów 
nowych, spotykanych na ceramice malowanej, to różnorodne motywy 
krzyża, trykwetru, swastyki, motywy solame i astralne wreszcie wolu
towe, spiralne czy przypominające rogi baranie. Różnorodność kompo
zycji ornamentacyjnych, w które te motywy zostają włączone, jest 
bardzo duża, przy czym każda z nich prezentuje wysokie walory arty
styczne. Wymienione tutaj motywy posiadały w większości znaczenie 
symboliczne, jednak kwestię pozostawiamy poza naszymi rozważaniami, 
a podkreślić tutaj należy znakomite wykorzystanie ich walorów deko
racyjnych.

Podobne motywy jak krzyże czy gwiaździste, realizowano również 
inną techniką, przeważnie na wewnętrznych ścianach mis czernionych 
i wyświecanych. Sam motyw był wykonany niegłębokim żłobkiem, ale 
jego rysunek uzyskiwano przede wszystkim poprzez dodatkowe wyświe
canie. Wykonywano tą techniką bardzo skomplikowane kompozycje, 
w których współwystępują różne motywy, uzyskując również wysokie 
efekty artystyczne.

Na osobną uwagę zasługuje jeszcze halsztacka ceramika inkrustowana 
z terenu Wielkopolski. Ryte motywy ornamentacyjme, wypełnione białą
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masą, stanowią różnorodne figury geometryczne, przy czym dużą rolę 
odgrywa zwłaszcza motyw trójkąta czy też szlaczki utworzone z linii 
zygzakowatych.

Motywy geometryczne są dominujące na ceramice omawianego 
okresu. W innych grupach kultury łużyckiej, gdzie nie występuje ce
ramika malowana, stwierdzamy przeważnie kontynuację podstawowych 
lor-m naczyń jak i form zdobnictwa, realizowanego przy pomocy żłob
ków i dołków.

W omawianym okresie na szczególne podkreślenie zasługuje wyraźny 
i znaczny wzrost występowania w różnorodnej formie motywów oraz 
przedstawień figuralnych. Przedstawienia lub motywy zoomorfiezne są 
w zasadzie kontynuowane w takich postaciach jak i w okresach po
przednich, a więc figurek ptaszków i zwierząt czworonożnych, naczyń 
zoomorficznych, pucharków w kształcie rogów, nogi lub buta i wreszcie 
jako przedstawienia ryte głównie na ceramice. Nowym zjawiskiem jest 
wspomniany wzrost ilościowy tych różnorodnych przedstawień figural
nych oraz pojawiania się i to w znacznej ilości motywów antropomor- 
ficznych. Zwiększa się ilość rytych przedstawień ludzkich, a ponadto 
pojawiają się również gliniane figurki postaci ludzkich. Obok tych 
w znacznym stopniu nowych zjawisk, jakie obserwujemy w sztuce lud
ności kultury łużyckiej, odnotować jeszcze należy pojawienie się na 
ceramice, nielicznych jeszcze co prawda, rytych scen o charakterze 
narracyjnym. Wśród motywów antropoimorfieznych jeden, w przypadku 
naszego tematu, zasługuje na specjalną uwagę. Chodzi o wyobrażenie 
twarzy ludzkiej na tzw. kadzielnicy ze Środy, woj. poznańskie. Pomijając 
szczegółową charakterystykę przedstawień figuralnych, choć w kilku 
słowach wypada wspomnieć o tematyce scen o charakterze narracyjnym. 
Tematem ich są tzw. polowania na jelenie a raczej pochody z jeleniami, 
wśród których umieszczone zostały, jak w przypadku wazy z Łaz, woj’, 
wrocławskie, postacie jeźdźców na jeleniach ozy też raczej istot fanta
stycznych. Drugi temat scen narracyjnych to pochody z wozami.

Wszystkie ryte przedstawienia figuralne wykonane zostały, podob
nie jak w okresach starszych, przy użyciu najprostszych środków, jaki
mi są ryte żłobki. Są to przedstawienia linearne. Jednakże w scenach 
figuralnych, jak również przy niektórych pojedynczych przedstawie
niach zwierząt, odnajdujemy dość nieporadne próby oddania także 
ruchu.

Znacznie bliższe realizmu są zwłaszcza zoomorfiezne przedstawienia 
plastyczne jak choćby figurki ptaszków, gdzie twórcy oddają niekiedy 
drobne cechy indywidualne poszczególnych ptaikótw czy gatunków, jak 
również w przypadku naczyń zoomorficznych. Podkreślić tutaj trzeba,
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że nie jest to realizm zmierzający do wiernego oddania indywidualnych 
postaci zwierząt, ich charakterystycznych gestów. W przedstawieniach 
tych bowiem trudno na ogół rozpoznać gatunek zwierzęcia. Niektóre 
szczegóły jednak oddane są z uderzającą wiernością, jak choćby charak
terystyczne przykucnięcie ptaka wodnego, mimo iż dalsze szczegóły 
również dosyć realistycznie oddawane nie liczą się już z rzeczywistością 
i faktycznymi cechami anatomicznymi danej postaci zwierzęcej. W pla
styce tego olkresu można odnaleźć wiele cech realizmu sztuki jaskinio
wej górnego paleolitu, jednakże założenia twórców tych przedstawień, 
cel — jakiemu miały służyć — nakazywały niejako udziwnianie postaci 
zwierząt, nadawanie im cech fantastycznych jak choćby umieszczenie 
rogów na głowach ptaków.

Te same uwagi można odnieść również i do plastycznych figurek 
antropomorficznych znanych z omawianego okresu. Tutaj również ten
dencja do realistycznego oddawania niektórych szczegółów anatomicznych 
postaci ludzkiej czy charakterystycznych gestów współwystępuje z fan
tastyką. Dla przykładu można przytoczyć pięknie oddany układ rąk 
postaci z Deszczna, woj. gorzowskie, trzymającej naczynie z równocześnie 
fantastycznym, acz nie pozbawionym realizmu, przedstawieniem głowy 
tej postaci. To samo można również zresztą powiedzieć o męskiej postaci 
z Glinian, woj. wrocławskie.

Sądząc po niektórych naczyniach zoomorficznych, figurkach ptaków 
czy postaci ludzkich z Deszczna i Karnina, woj. gorzowskie, a także 
całej ceramice kultury łużyckiej możemy powiedzieć, że ich twórcy po
siadali bardzo duże umiejętności w posługiwaniu się tym surowcem. 
Nic nie stanowiło przeszkody do wiernego oddawania postaci konkretnych 
przynajmniej gatunków zwierząt, czy postaci ludzkiej. Powody, dla 
których tak nie czynili, tkwią przede wszystkim w mitologicznej fan
tastyce tego okresu, z którą związane były wspomniane przedstawienia 
figuralne.

Z okresu halsztackiego mamy poza ceramiką liczne znakomite przyk
łady rękodzielnictwa artystycznego w postaci wyrobów metalowych 
a zwłaszcza ozdób i broni. Zwiększa się, w stosunku do okresu starszego, 
różnorodność szpil, przy czym ich walory zdobnicze stają się większe 
poprzez bardziej urozmaicone ukształtowanie główek. Liczne są rozmaite 
naszyjniki i bransolety zdobione ornamentem rytym, przy czym motywy 
stanowią różne układy grup żłobków, dołki, motywy skośnego krzyża 
itd. Ponadto częste są również naszyjniki skręcane, przez co uzyskiwano 
bardzo ciekawe efekty zdobnicze. Wreszcie wspomnieć trzeba o licznych 
zapinkach, głównie importowanych przez ludność kultury łużyckiej, czy 
także brązowych wiadrach. Ponadto w okresie halsztackim przykładem
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_raczej rodzimego rękodzielnictwa artystycznego mogą jeszcze być wspom- 
niane~7pż-ctwtr=^itr5~tro]kołowe wózki z brązu zdobione figurkätiiirptaköw 
i bydlęcymi rogami ~~~~—  —l__________

Okres halsztacki przynosi jeszcze jedno novum w zakresie architek
tury drewnianej w postaci dużych rodowo-plemiennych założeń typu 
urbanistycznego, jakimi były grody określane jako typu biskupińskiego. 
W okresie tym następuje wyraźna przemiana w budownictwie gradowym 
a także po części i w funkcji tych obiektów. W miejsce rozległych grodów 
o stosunkowo luźnej i nieregularnej zabudowie wnętrza pojawiają się 
na obszarze wielkopolsko-kujawskism grody o solidnych konstrukcjach 
umocnień oraz gęstej i regularnej zabudowie wnętrz. Pomijając szerszą 
problematykę genezy, zanikp i funkcji tych obiektów10 11, dla naszych 
celów wystarczy uwypuklić występowanie w zabudowie tych grodów ca
łej masy interesujących i przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych, 
które zresztą spotyka się także w przypadku innych grodów ludności 
kultury łużyckiej, zwłaszcza przy urządzeniach obronnych. Szczególną 
cechą jednak jest planowa zabudowa wnętrza, będąca potwierdzeniem 
zmysłu urbanistycznego twórców tych obiektów. Wskazuje się na różno
rodne i rzeczywiście bardzo realne oddziaływania, które niezależnie od 
najistotniejszych czynników, tkwiących w podstawach gospodarczych i sto
sunkach społecznych, wywarły wpływ na ukształtowanie się u schyłku 
HaC i w HaD grodów typu biskupińskiego u. Pozostaje jednak faktem, 
że sama architektura grodów była dziełem miejscowych cieśli i ewentu
alne wpływy obce ludność kultury łużyckiej w sposób oryginalny za
adoptowała.

Wspomnieć jeszcze należy o przykładach architektury sakralnej. Re
prezentują ją rozmaite konstrukcje grobowe 12, z których na szczególną 
uwagę zasługują duże groby komorowe znane z Kietrza z terenu Wyży
ny Głubczyckiej13. Ponadto w okresie halsztackim funkcjonowało nadal 
sanktuarium w Masywie Slężańskim z monumentalnymi kręgami kamien
nymi, otaczającymi wierzchołki trzech szczytów owego masywu. Zagad
nienie czasu powstania tych konstrukcji nie da się całkiem precyzyjnie 
określić. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż zostały one wzniesione

10 Por. A, Ni e s i oł o w s k a - W ędz k a, Problem genezy i funkcji grodów 
„typu biskupińskiego” w świetle oddziaływań kultur południowych, Slavia Antiqua, 
t. 28:1976, s. 17—38; J. O is it O'j a - Z ag ó rs k i, Ze studiów nad zagadnieniem 
upadku grodów kultury łużyckiej, tamże, s. 3:9’—73.

11 A. Niesiołowska -Wędz-fca, Problem..., s. 26 n.
12 T. Malinowski, op. cii., s. 9 n.
13 M. G e d 1, Kultura łużycka na Górnym Śląsku, Wrocław — Warszawa —■ 

Kraków 1962, s. 145, tabl. XLVII/2—4.
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przez ludność kultury łużyckiej i to, jak wykazała analiza materiałów 
uzyskanych zwłaszcza podczas badań na Raduni, dokonane to zostało 
w najmłodszym okresie epoki brązu i w okresie halsztackim. Ze wspom
nianym sanktuarium ślężańskim wiąże się jeszcze jedno zagadnienie, 
a mianowicie monumentalnych rzeźb kamiennych z rejonu Slęży. Za
gadnienie ich czasu powstania jest jednak ciągle jeszcze przedmiotem 
dyskusji u. Nie referując tutaj tej kwestii szczegółowo sądzę, że nie moż
na o tych rzeźbach nie wspomnieć, gdyż istnieją przesłanki, wielokrotnie 
już przytaczane i rozwijane w dotychczasowej literaturze, przemawiające 
za możliwością powstania tych rzeźb w okresie rozwoju kultury łużyc
kiej na Śląsku. Byłyby to unikalne przykłady rzeźby kamiennej kultury 
łużyckiej i na ich powstanie mogły wywrzeć wpływ oddziaływania po
łudniowe z terenu Grecji, czego szczególnym potwierdzeniem zdaje się 
być rzeźba postaci z rybą w charakterystycznej postawie kontraposto- 
wej ls.

W okresie halsztackim, w jego młodszej fazie, odnotowujemy prze
miany kulturowe na obszarze wschodniego Pomorza, które stały się 
podstawą wyróżnienia nowej kultury archeologicznej, występującej 
w literaturze pod różnymi nazwami, przy czym najbardziej komuni
katywne będzie stosowanie dawnego i bodaj najpowszechniejszego okreś
lenia jakim jest kultura pomorska. Pozostawiamy całą problematykę 
genezy tej kultury, jej rozwoju itp. na uboczu, ograniczając się jedynie 
do zagadnienia jakie zmiany i przeobrażenia odnajdujemy w sztuce 
tego okresu w zasięgu kultury pomorskiej. Ogólnie można powiedzieć, 
że będą to wszystkie te cechy kultury pomorskiej, które stanowią za
razem główne kryteria wyróżniania jej jako oddzielnej kultury archeolo
gicznej. Z tego względu zasługują one na szczególną uwagę, gdyż okreś
lenie ich genezy i miejsca w przeobrażeniach, jakie odnotowujemy 
w dziejach sztuki od 2 połowy II tysiąclecia i w I tysiącleciu p. n. e. na 
terenach, gdzie rozwijała się kultura łużycka i pomorska, może mieć 
wpływ na nasze spojrzenie na całość przemian, które stały się podstawą 
wydzielania nowej kultury archeologicznej.

Wypada może na wstępie podkreślić, że do wytworzenia oryginal
nych i znaczących przykładów sztuki dochodzi głównie w halsztackim 
okresie rozwoju kultury pomorskiej i to na zajmowanym wtedy przez 14 15

14 B. Gediga, op. cit., s. 151 n, tamże dalsza literatura; tenże, Śladami re- 
ligii Prasławian, Wrocław — Wiairsaawa — Kraków •—• Gdańsk 1976, s. 109—>112, 
147—151.

15 H. C eh a k - H oł u b o w i c zro rwa, Badania nad wierzeniami religijnymi 
w starożytności i wczesnym średniowieczu na terenie Śląska [w:] Religia pogań
skich Słowian, Kielce 1968, s. 75 n.
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nią terenie, a zwłaszcza na obszarze Pomorza Wschodniego, Środkowe
go i części Wielkopolski. W młodszych fazach rozwoju kultury pomor
skiej na obszarach które zajmuje, możemy mówić przede wszystkim 
o wchłonięciu wielu elementów kultury łużyckiej, zatraceniu własnych 
oryginalnych form, a ponadto z tego okresu brak jest znakomitszych 
wytworów, które wzbogaciły sztukę.

Wyjątek stanowią tutaj jednak niektóre wyroby metalowe, zwłaszcza 
ozdoby wczesno- i środkowolateńskie, a wśród nich zapinki kultury 
pomorskiej, które niewątpliwie uznać można za duże osiągnięcia ręko
dzielnictwa artystycznego. Raczej jednak możemy mówić o wyraźnym 
zubożeniu działalności artystycznej, zarówno w stosunku do osiągnięć 
w tej dziedzinie ludności kultury łużyckiej jak i pomorskiej z halsztac
kiej fazy jej rozwoju. W całej rozciągłości uwaga ta dotyczy grupy czy 
też niekiedy wyróżnianej jako osobna kultura tzw. grobów podkloszo- 
wych. Ten zespół nie prezentuje godniejszych uwagi osiągnięć w dzie
dzinie sztuki. W tym zakresie nie przejął on ani tradycji kultury łużyc
kiej, ani też pomorskiej. Ceramika grupy grobów podkloszOwych w swo
ich formach stanowi w dużym stopniu nawiązanie do ceramiki kultury 
łużyckiej, jednakże posiada skromne tylko zdobnictwo i nie prezentuje 
większych wartości artystycznych.

W młodszej fazie okresu halsztackiego na terenie Pomorza Wschod
niego wystąpi szereg nowych elementów kulturowych, .będących zara
zem przykładami sztuki oraz dokonujących się w jej dziejach przeobra
żeń. Te zjawiska, jak wiadomo, bardzo szybko poszerzają teren swego 
występowania.

Niewątpliwie nowym elementem w stosunku do okresu rozwoju 
kultury łużyckiej będzie wytwarzanie specjalnej ceramiki przeznaczonej 
dla celów obrzędów grzebalnych, Ceramika ta uzyskuje oryginalne for
my, jakie stanowią zarówno popielnice twarzowe jak i domkowe. Nie 
posiadają one żadnych nawiązań w ceramice kultury łużyckiej, podczas 
gdy ceramika użytkowa stołowa czy kuchenna ludności kultury po
morskiej takie właśnie nawiązania posiada. Obok motywów omamenta- 
cyjnych występujących na ceramice kultury pomorskiej, które stanowią 
nawiązanie do kultury łużyckiej, pojawiają się również nowe lub też 
niektóre tylko stają się dominujące. Należy do nich motyw jodełkowy, 
Tą jodełką wykonywana była większość kompozycji dekoracyjnych na 
ceramice. Motyw jodełkowy nie był obcy ornamentyce kultury łużyc
kiej, nie był jednak tak powszechny. Ludność kultury łużyckiej posłu
giwała się ornamentyką linearną prostą. Można też zwrócić jeszcze uwa
gę na uzyskiwanie znakomitych efektów przez stosowanie ornamentyki 
inkrustowanej na czarnych wyświecanych ściankach naczyń, co można
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ewentualnie uznać za kontynuację tradycji kultury łużyckiej. W prze
ciwieństwie do kultury łużyckiej na ceramice kultury pomorskiej spoty
kamy bardzo często motywy różnych figur geometrycznych jak kwadra
ty, prostokąty czy kółka. Figury te trudno uznać za zdobnictwo i raczej 
nie ze względów estetycznych były umieszczane na różnych naczyniach. 
Posiadały one przede wszystkim znaczenie symboliczne, podobne jak 
i większość rysowanych pojedynczych przedmiotów (ozdób, broni), spo
tykanych na popielnicach twarzowych. Samo ich rozmieszczenie na 
tych naczyniach również nie ujawnia cech estetycznych i przeważnie 
nie są one włączone w rytmikę motywów ornamentacyjnych, z którymi 
współwystępują.

Wreszcie w okresie rozwoju kultury pomorskiej, głównie w jej fazie 
halsztackiej, możemy mówić o upowszechnieniu się przedstawień figural
nych i to przede wszystkim rytych na ceramice, jeżeli pominiemy plas
tyczne modele twarzy na popielnicach, które stanowią w tym przypadku 
wyjątek. Techniką wykonania te ryte przedstawienia figuralne nie róż
nią się od spotykanych na ceramice kultury łużyckiej. Są to bardzo 
proste schematyczne rysunki linearne. Dodatkowe efekty zdobnicze 
uzyskiwano przez wypełnianie rytów białą inkrustacją, co w przypadku 
kultury łużyckiej było rzadkością, natomiast na ceramice kultury po
morskiej spotykamy często. Różnice między rysunkami figuralnymi lud
ności kultury łużyckiej i pomorskiej dadzą się dostrzec jednak głównie 
w tematyce tych przedstawień.

Na ceramice, a sporadycznie także na innych wyrobach kultury 
łużyckiej, spotykamy w przeważającej mierze pojedyncze ryte postacie 
zwierząt lub ludzi, wplecione w rytmikę motywów geometrycznych. 
Sceny przedstawiające jakąś akcję o charakterze narracyjnym są sto
sunkowo nieliczne i występują głównie w okresie halsztackim. W sce
nach tych oprócz ludzi i zwierząt występują także inne przedmioty jak 
wozy, tarcze i broń, a rozmieszczenie tych przedmiotów jest podporząd
kowane akcji, jaką poszczególne sceny wyobrażają. W kulturze pomor
skiej sceny ryte na popielnicach twarzowych posiadają podobny charak
ter, analogiczna jest również ich tematyka. Poza tym jednak pojawiają 
się bardzo często przedstawienia różnorodnych przedmiotów jak grzebie
nie, ozdoby czy broń, występujące samodzielnie, bez związku z jakąś 
sceną tematyczną. W przypadku kultury łużyckiej tego rodzaju przed
stawienia ograniczają się do unikalnych przykładów jak wspomniany 
ryty motyw grzebieni ze Stobnicy, woj. poznańskie. W kulturze pomor
skiej utrzymuje się też nadal motyw pojedynczych rytych przedstawień 
postaci ludzkich, rzadziej zwierzęcych, rozmieszczonych na naczyniach 
w sposób analogiczny jak na ceramice kultury łużyckiej, a więc w ty
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powo ornamentacyjnym, rytmicznym układzie. Podobnie również te mo
tywy figuralne są wplecione w rytmikę ornamentyki geometrycznej. 
Przeważa jednak trochę odmienna technika wykonywania rysunków. 
Często przedstawiano je linią wielokrotną, która była też stosowana choć 
rzadziej zwłaszcza na* Pomorzu lub w grupie białowickiej kultury 
łużyckiej, oraz linią jodełkową.

Kontynuując porównanie sztuki ludności kultury pomorskiej i łużyc
kiej w dziedzinie ceramiki i jej walorów artystycznych należy zwrócić 
uwagę jeszcze na kwestię bardziej ogólną. W przeciwieństwie do cera
miki kultury łużyckiej, pomorska nie 'reprezentuje tak dużej różnorod
ności form, a ponadto większe walory artystyczne posiada w zasadzie 
tylko ceramika sakralna, przeznaczona na obrzędy grzebalne. Ceramika 
użytku codziennego natomiast nie prezentuje większych wartości ar
tystycznych ani pod względem form, ani też zdobnictwa.

Ceramika obrzędowa ludności kultury pomorskiej to przede wszyst
kim popielnice twarzowe i domkowe. Znikają natomiast z inwentarza 
ceramicznego takie formy, jak dość liczne w kulturze łużyckiej naczynia 
zoomorficzne, gliniane figurki ptaków czy też figurki antropomorficzne 
oraz pucharki w kształcie nogi lub buta czy rogu. Ponadto częsty w tej 
właśnie grupie plastycznych przedstawień kultury łużyckiej motyw pta
ka traci w kulturze pomorskiej znaczenie i jedynie sporadycznie pojawia 
się w rytych przedsia wieniaeh figuralnych.

Popielnice twarzowe i domkowe były w dotychczasowej literaturze 
przedmiotem najwyższego zainteresowania jako zjawiska niewątpliwie 
bardzo oryginalne. Poświęcono wiele uwagi ich charakterystyce od stro
ny formalnej a także ich wartościom artystycznym, wreszcie ich genezie 
i szczegółowszemu określeniu funkcji. Te dwie formy popielnic nie 
wyczerpują jednak osiągnięć artystycznych ludności kultury pomorskiej, 
a ponieważ były one wiele razy już omawiane, zajmiemy się jeszcze 
krótko wyrobami metalowymi. Może jedynie na marginesie chciałbym 
powiedzieć, iż uważam za stosunkowo mało prawdopodobne sugestie 
o samorzutnym pojawieniu się tych form na Pomorzu bez udziału od
działywań zewnętrznych, ale te zagadnienia będą stanowiły przedmiot 
osobnego referatu naszego sympozjum.

Ludność kultury pomorskiej posiada duże osiągnięcia w rękodzielni
ctwie artystycznym związanym z produkcją wyrobów metalowych i ich 
zdobnictwem. Niektóre wyroby a zwłaszcza znane napierśniki stanowią 
w tym zakresie przykład osiągnięć najwyższej miary. Należy poza tym 
podkreślić to, że wartość artystyczna wyrobów metalowych, zarówno 
wykonywanych na miejscu jak również importowanych, utrzymuje się 
właściwie na prawie niezmienionym wysokim poziomie przez cały czas
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rozwoju kultury pomorskiej, czego nie da się powiedzieć o ceramice. 
Wśród ozdób i narzędzi odnajdujemy część przejętych od kultury łużyc
kiej, wiele jednak jest oryginalnych i stanowi potwierdzenie wysokiego 
rozwoju warsztatów produkcji wyrobów metalowych. Ponadto wiele 
form stanowi naśladownictwa importowanych, w tym także niektóre za
pinki. Wśród wyrobów metalowych ludności kultury pomorskiej, repre
zentujących wysokie walory artystyczne należy jeszcze wymienić zapinki 
typu ko wałówie ki ego, czy zapinki z szerokim ażurowym kabłąkiem jak 
i niektóre klamry do pasa i wiele innych.

Domyślać się ponadto możemy, że wiele przykładów sztuki ludności 
kultury pomorskiej zostało zrealizowanych w surowcach organicznych, 
w tym głównie w drewnie, które jednak nie dochowały się do naszych 
czasów. Słabo poznana jest również architektura — budownictwo kul
tury pomorskiej. Można jedynie powiedzieć, że ludność jej nie kontynu
uje budownictwa obronnego w skali znanej z kultury łużyckiej a zwła
szcza w typie grodów biskupińskich, które uznać można za szczytowe 
osiągnięcia architektoniczno-urbanistyczne tego czasu. Jak jednak wia
domo na podstawie wyników prac w Charzykowach, woj. bydgoskie, 
nie da się obecnie utrzymywać, że ludność kultury pomorskiej nie znała 
budownictwa grodowego. Trudno jednak mówiąc o architekturze i bu
downictwie pominąć monumentalne budowle kamienne, za jakie uznać 
wypada znaczną część grobów skrzynkowych, świadczących o wysokim 
opanowaniu sztuki kamieniarskiej.

Krótki i z konieczności pobieżny przegląd dziejów sztuki ludności 
kultury łużyckiej i pomorskiej trzeba zamknąć uwagą na temat stanu 
badań nad sztuką ludności obu wyróżnianych kultur archeologicznych. 
Jest to dziedzina wyjątkowo zaniedbana, zarówno w sensie opracowań 
źródłowych jak i syntetycznych, w których należałoby podjąć przede 
wszystkim studia nad genezą sztuki tych okresów, funkcją oraz związkami 
ze współczesną dm sztuką innych terenów europejskich. Tematu tego 
nie można również tutaj rozwijać, gdyż samo określenie stanu i potrzeb 
badań nad sztuką tych okresów, jak zresztą i całych pradziejów na na
szych ziemiach, jest obszernym materiałem na osobną pracę.

Wśród uwag i wniosków ogólniejszych zamykających ten referat 
znajdują się takie, które niestety nie stanowią odpowiedzi na wyłania
jące się problemy i kwestie.

Jednym z nich jest problem genezy sztuki ludności kultury łużyc
kiej i kultury pomorskiej. Wypada stwierdzić, że stopień trudności jakie 
rodzą oba te zagadnienia, nie jest jednakowy i co do drugiego z nich 
można już obecnie sugerować, choć jeszcze nie całkowicie wystarczają
ce, rozwiązania. Oba zagadnienia wypada rozpatrywać w związku z pro
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blemem genezy obu kultur, aczkolwiek zależność ta nie musi być tak 
bardzo ścisła i bezpośrednia. Wiadomo też, że oba problemy wymagają 
jeszcze wielu wyjaśnień, choć geneza kultury pomorskiej przedstawia się 
daleko prościej. Nie ograniczając tych problemów do genezy form cha
rakterystycznych dla obu kultur, lecz próbując wyjaśnić całość prze
obrażeń, które doprowadzają do ukształtowania się snp. kultury łużyc
kiej stajemy w wielu kwestiach wobec jeszcze niewiadomych. Dotyczy 
to również sztuki. Najogólniej można powiedzieć, że kultura łużycka 
wyrasta na podłożu mogiłowo-trzcinieckim, ale porównując te zespoły 
zauważamy, jak istotne różnice je dzielą. Ponadto już choćby z doko
nanego przeglądu dziejów sztuki ludności kultury łużyckiej łatwo wy
snuć wniosek, że problem genezy tej sztuki nie ogranicza się do począt
kowych faz jej rozwoju, gdyż kwestia ta powstaje na każdym etapie 
istotniejszych przeobrażeń, jakie sztuka ta na przestrzeni swoich dziejów 
przechodzi. W mniejszym stopniu kwestie te są skomplikowane w sto
sunku do sztuki ludności kultury pomorskiej.

Wyliczonych tylko tutaj zagadnień, wyłaniających się z szerokiego 
problemu genezy sztuki ludności kultury łużyckiej i pomorskiej, nie 
byłbym gotów, przy obecnym stanie badań i opracowań oraz własnych 
studiów, szerzej omawiać i próbować w pewniejszy sposób zasugerować 
jakieś rozwiązania. Wypada jedynie ograniczyć się do wskazania na 
zarysowujące się możliwości, których realizacja uzależniona jest od 
wnikliwych studiów szczegółowych. W odniesieniu do wczesnych faz 
rozwoju sztuki ludności kultury łużyckiej wymaga szczegółowego prze
analizowania jej związek z naddunajskim centrum kulturowym i sztuki 
w szerszym kontekście roli kręgu egejskiego- i przednioazjatyekiego, 
którego ślady oddziaływań uwzględniać wypada również i w później
szych fazach rozwojowych, aczkolwiek docierały one w różnych okresach 
rozmaitymi drogami za różnym pośrednictwem.

W I tysiącleciu główną rolę w kształtowaniu się sztuki na terenach 
europejskich, a szczególnie jej obszarów południowych, centralnych 
i północnych, odgrywają następujące centra rozwoju szuki: starożytna 
Grecja, krąg etruski, halsztacki, celtycki, północny krąg kulturowy i sztu
ka ludów stepowych, określana niekiedy generalnie jako sztuka scytyj
ska. W tym zakresie studia i opracowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o kon
takty z północną Italią, krajami alpejskimi czy kręgiem celtyckim i tzw. 
scytyjskim przyniosły już znaczne rezultaty i mogą stanowić dobrą pod
stawę do studiów nad- przeobrażeniami dokonującymi się w sztuce lud
ności kultury łużyckiej i pomorskiej oraz roli jaką odegrały w nich wy
mienione tutaj centra rozwoju sztuki. Nie ma potrzeby przypominania 
w tym referacie, co dotychczas w tym zakresie osiągnięto; jest to jednak
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jeszcze wynik, który nie zadowala dla badań nad problematyką dziejów 
sztuki interesującego nas wycinka prahistorii.

Osobne zagadnienie stanowi funkcja sztuki ludności obu kultur. 
W tym zakresie można łatwo sformułować ogólną odpowiedź, wynikają
cą ze znanej roli, jaką sztuka zawsze odgrywała i odgrywa w społeczeń
stwie ludzkim. Chodzi jednak o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych 
kwestii w odniesieniu do konkretnie interesujących nas okresów. Wy
pada stwierdzić, że również w tym zakresie w polskiej literaturze arche
ologicznej można wskazać na znaczny dorobek. Bliski związek tej sztuki 
z religią ludności kultury łużyckiej i pomorskiej nie ulega wątpliwości, 
choć adaptacja wpływów obcych mogła i na pewno powodowała zmianę 
treści różnorodnych motywów. Symboliczne znaczenie wielu motywów 
zdaje się ujawniać w licznych wypadkach w sposób oczywisty. Trudniej
szy problem to znaczenie wielu motywów geometrycznych. Ponadto 
sądzę, iż nie należy zapominać o tym, że znaczna część zdobnictwa speł
niała najprawdopodobniej jedynie funkcję estetyczną. Z tego względu 
nie zawsze należy koncentrować wysiłek, głównie już wyobraźni, by 
wiązać różnorodne treści symboliczne z każdym motywem, jakim po
sługiwali się twórcy sztuki obu kultur.

Na zakończenie chciałbym jeszcze wypowiedzieć kilka uwag, czy 
może też wniosków, jakie dają się wysnuć z naszkicowanego obrazu 
dziejów sztuki ludności kultury łużyckiej i pomorskiej na temat za
sygnalizowany na wstępie, a więc jak należałoby oceniać przemiany 
dokonujące się w sztuce w związku z rozwojem kultury pomorskiej oraz 
związku z tą kulturą grupy grobów podkloszowych. Sądzę, iż nie potrze
ba nawet specjalnie się zastrzegać, że wnioski te nie mogą być rozstrzy
gające w kwestii słuszności wydzielania kultury pomorskiej' czy też 
łączenia z nią grobów podkloszowych.

Dokonany przegląd najważniejszych osiągnięć artystycznych ludności 
kultury łużyckiej w poszczególnych okresach jej rozwoju oraz ludności 
kultury pomorskiej ukazał, że w obrębie tej ostatniej pojawiają się 
zjawiska nowe, nieznane kulturze łużyckiej, inne zaś stanowią konty
nuację form kultury łużyckiej lub są od niej zapożyczone. Wreszcie ma
my także zjawiska, które równolegle rodzą się w obu kulturach jak np. 
sceny narracyjne, choć bardziej upowszechniają się w kulturze pomor
skiej. Dla tych ogólnych stwierdzeń nie potrzeba przytaczać i mnożyć 
przykładów, gdyż są one znane, a po części można je wyłowić z doko
nanego przeglądu. Taki obraz sztuki ludności kultury pomorskiej jaki 
sygnalizują wyliczone powyżej elementy, nie jest czymś oryginalnym 
i specyficznym, bowiem na każdym etapie dziejów sztuki, m. in. także 
kultury łużyckiej, można wyłowić w niej takie same elementy a więc
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zjawiska nowe, będące kontynuacją starszej tradycji, czy też zapożyczo
ne z innych kręgów kulturowych. Z tego też względu, gdybyśmy chcieli 
w jakimś stopniu wykorzystać obraz sztuki ludności kultury pomorskiej 
jako jedno z kryteriów wydzielania tej kultury, należałoby może posłu
żyć się przesłankami ilościowymi, a więc określić jak dużo jest tych 
elementów nowych i czy są te elementy istotne. Sądzę, iż za takie w na
szym przypadku uznać można popielnice twarzowe i domkowe, niektóre 
ozdoby z brązu, może napierśniki. Te wytwory nadają w głównej mierze 
sztuce ludności kultury pomorskiej oryginalny charakter. Są one zara
zem dostateczną podstawą ku temu, aby sztukę kultury pomorskiej uz
nać za nowy etap w dziejach sztuki na naszych ziemiach. Będzie to 
jednak etap taki sam jak okres halsztacki w dziejach sztuki kultury 
łużyckiej. Zresztą dodać jeszcze należy, że wiele tych samych oddziały
wań zewnętrznych, jak północnoitalskie i wschodnio-alpejskie, wywarło 
wpływ na kształtowanie się sztuki kultury łużyckiej okresu halsztac
kiego i pomorskiej. W tym ostatnim przypadku doszły także jeszcze 
silniejsze oddziaływania kręgu etruskiego i celtyckiego, które odegrały 
już mniejszą rolę w sztuce kultury łużyckiej, będącej w schyłkowej fa
zie swojego rozwoju. Tak więc ani w sensie ilościowym, ani też jakoś
ciowym, przeobrażenia jakie kształtują sztukę kultury pomorskiej i sta
nowią podstawę wydzielania nowego etapu w dziejach sztuki na tych 
terenach, nie różnią się od tych, jakie obserwujemy w rozwoju sztuki 
ludności kultury łużyckiej, zwłaszcza w jej strefie zachodniej czy może 
nawet południowo-zachodniej. Tutaj wyłania się nam jeszcze kwestia 
regionalizmu w rozwoju sztuki. Przeobrażenia, które następują w okresie 
Ha D na wschodnim Pomorzu, są dla sztuki Europy środkowej przeob
rażeniami o charakterze regionalnym, rozchodzącymi się następnie sze
rzej na skutek różnych przyczyn i wyznaczającymi nowy etap w roz
woju sztuki tego terenu i obszarów następnie nimi objętych. Podobne 
przeobrażenia zarówno w sensie jakościowym jak i ilościowym nastę
pują np. u schyłku epoki brązu i w okresie Ha C na Górnym i Dolnym 
Śląsku oraz w zachodniej części Wielkopolski. Doprowadzają one do poja
wienia się nowych elementów o istotnym znaczeniu jak choćby ceramika 
malowana i wiele występujących na niej motywów zdobniczych. Zmiany 
te bardzo głęboko różnicują sztukę tego regionu od np. grupy tarno
brzeskiej czy mazowiecko-podłaskiej i większości pozostałych grup lo
kalnych. Mówimy jednak w odniesieniu do tego okresu generalnie o sztu
ce kultury łużyckiej mimo tak wyraźnych różnic regionalnych. Podobnie 
zresztą można przeprowadzić porównanie np. sztuki grupy wśchodnio- 
pomorskiej kultury łużyckiej z jej wyraźną specyfiką rozwojową z in
nymi.
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Przytoczone tutaj, niepełne zresztą, przykłady uzmysławiać mogą 
brak precyzji stosowanych przez nas pojęć takich jak właśnie kultura 
łużycka czy pomorska oraz brak konsekwencji w stosowaniu kryteriów 
wydzielania kultur archeologicznych. Problemy te jednak pozostawiamy 
poza naszymi rozważaniami, a powyższe uwagi miały jedynie na celu 
wskazać na możliwość spojrzenia na nie od strony dziejów sztuki.

Dla przedmiotu naszych rozważań wypowiedziane uwagi stanowią 
uzasadnienie postawionej już na wstępie tezy. Wypływa z nich wniosek, 
że na przestrzeni czasu obejmującej okres rozwoju kultury łużyckiej 
i pomorskiej w sztuce na terenach, które te kultury zajmują, obserwu
jemy kilka etapów, w których dokonują się w różnych regionach prze
miany w sztuce o rozmaitym zasięgu. Jeden z takich etapów na obszarze 
Pomorza Wschodniego a następnie na szerszym terenie ziem polskich 
rozpoczyna się w okresie Ha D. Etap ten nie różni się jednak od możli
wych do wyróżnienia na terenie innych regionów w innym czasie np. 
w Ha C na Śląsku i zachodniej Wielkopolsee, Z tego też względu nie 
ma sensu dokonywanie studiów porównawczych między sztuką kultury 
pomorskiej i całej kultury łużyckiej. Ta ostatnia bowiem jest różna 
w poszczególnych fazach chronologicznych jak i zróżnicowana regio
nalnie.

Wreszcie na zakończenie należałoby krótko powrócić do zasygnali
zowanej już na wstępie kwestii tzw. grobów podkloszowych i ich związ
ku z kulturą pomorską. Czy dzieje sztuki przynoszą do tej kwestii jakieś 
przesłanki? Nie wchodząc w kwestię ich przydatności można zwrócić 
uwagę na to, że grupa grobów podkloszowych odróżnia się od kultury 
pomorskiej brakiem znaczniejszych osiągnięć artystycznych. Przemiany, 
które obserwujemy w sztuce od Ha D w kręgu kultury pomorskiej, nie 
dotykają grupy grobów podkloszowych. Oczywiście, do rozstrzygania 
sformułowanej powyżej kwestii nie mogą wystarczać przytoczone tu 
przesłanki wypływające z analizy dziejów sztuki.

Adres autora: Doc. dr habil. BOGUSŁAW GEDIGA, Zakład Archeologii Nad- 
odrza IHKM PAN, Więzienna 6, 50-118 Wrocław



PROBLEMY KULTURY POMORSKIEJ • KOSZALIN 1979

Tadeusz Malinowski

PROBLEM GENEZY POPIELNIC DOMKOWYCH I TWARZOWYCH 
KULTURY POMORSKIEJ

Kwestia pochodzenia popielnic domkowych i popielnic twarzowych, 
niewątpliwie bardzo interesujących zjawisk w obrządku pogrzebowym, 
była wielokrotnie przedmiotem rozważań rozmaitych badaczy. Rzec przy 
tym należy, że rozważania te odnosiły się nie tylko do popielnic domko
wych i twarzowych kultury pomorskiej, gdyż analogiczne zabytki są 
także poświadczone w niektórych innych kulturach na różnych terenach

Tutaj konieczne jest od razu zastrzeżenie: o ile pojawianie się po
pielnic w kształcie domostw (a także niektórych typów grobów domopo- 
dobnych względnie pewnych konstrukcji nagrobnych przypominających 
mieszkania) jest wynikiem uzewnętrzniania się bardzo zakorzenionego 
u wielu starożytnych i współczesnych społeczeństw przekonania o —• ge
neralnie biorąc — prawie zmarłego do jego domu1 2 3, o tyle w przypadku 
występowania naczyń o rozmaitych cechach antropomorficznych brak 
jest na ogół możliwości sprowadzenia ich idei do wspólnego mianowni
ka, chociażby tez mocno zgeneralizowanego. Można jedynie tu stwier
dzić, że u wykonujących je społeczeństw z wyobrażeniami antropomor- 
ücznymi nie łączono przeświadczeń o ujemnych skutkach magicznych 
owych przedstawień, co przecież niekiedy powoduje zakaz ich wykony
wania ". Dlatego też łatwiej jest wiązać ze sobą pewne przejawy wierzeń

1 Np. F. Behn, Hausurnen, Berlin 1924; C. Engel, Herkunft und Ausbreitung 
der früheisenzeitlichen Hausurnen Nord- und Mitteleuropas, Mannus, Ergbd. 7: 
1929, s. 96—106; W. La Baume, Gesichtsurnen und Hausurnen, Archiv für 
Aut hr opo logie, NF t. 23: 1935, s. 1—39; O. Montelius, Hausurnen und Gesichts
urnen, Corresponidaniz^Biättt der deutschen Gesellschaft für AnthropiologSie, Ethnöllo- 
gie und Urgeschichte, R. 28: 1897, s. 123—124.; R. Virchow, Heber Gesichtsurnen, 
Zeitschrift für Ethnologie, t. 2: 1870,, s. 73—86.

2 Por. T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, 
Wrocław — Warszawa -— Kraków 1969, s. 107—110.

3 Por, T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, 
s. 119—120.
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wyrażających się m. in. przy pomocy popielnic domkowych, niż łączyć 
wszelkie wyobrażenia antropomorficzne na naczyniach, choć — na co 
już wskazywano —- są one niekiedy zaskakująco zbieżne mimo dzielą
cego je czasu oraz przestrzeni 4.

Nie sięgając więc do zbyt odległych czasowo od siebie przypadków 
występowania popielnic domkowych oraz naczyń o cechach antropomor- 
ficznych, przede wszystkim zaś prezentujących wyobrażenia twarzy, 
wypadnie tutaj ograniczyć się do tych zabytków europejskich, które — 
według różnych systemów chronologicznych — są datowane na schyłko
we okresy epoki brązu i wczesną epokę żelaza.

Ogólnie biorąc, dotychczasowe poglądy dotyczące pochodzenia euro
pejskich popielnic domkowych i popielnic twarzowych, datowanych na 
młodszą epokę brązu i wczesną epokę żelaza, układają się w dwóch kie
runkach. Jeden z nich, reprezentowany przede wszystkim w archeologii 
niemieckiej, za kolebkę owych zjawisk uważa kulturę nordyjską, a za
bytki polskie oraz środkowoniemieekie wywodzi ze Skandynawii przyj
mując, że są one zupełnie niezależne od zbliżonych znalezisk włoskich 5. 
Najczęściej zresztą przyjmowano, że pojawienie się owych popielnic na 
terenach poza Skandynawią było związane z przemieszczeniami ludności. 
Drugi generalny pogląd natomiast, bardziej międzynarodowy, wskazuje 
właśnie na południowoeuropejskie, etruskie korzenie popielnic twarzo
wych występujących w północnej części Europy oraz na ogólnie włoskie 
źródło genezy popielnic domkowych znanych we wskazanych rejonach 
naszego kontynentu6 Pogląd ów głosi, że idea popielnic domkowych

4 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, s. 119.
5 C. Engel, Herkunft und Ausbreitung..., s. 96—106; W. La Baume, Gesicht

surnen und Hausurnen, s. 4, 11 i 18; tenże, Die pommerellischen Gesichtsurnen, 
Mainz 1963, s. 5—6; tenże, Hausurnenfunde aus Pommerellen und die Bedeutung 
der Hausurnen (Speicherurnen) im Kult des Nordischen Kreises, [w:] Studien zur 
Geschichte des Preussenlandes, Marburg 1963, s. 16—19; tenże, Bronzezeit und 
frühe Eisenzeit in Pommern und Pommerellen, Zeitschrift für Ostforschung, R. 13: 
1964, s. 754—757; E. Petersen, Die frühgeirmamsehe Kultur in Ostdeutschland 
und Polen, Beirliiln 1929, s. 6; B. v. Rieht hof en, Ober&chlesische Urgeschichts- 
forschung und nordische Alterturmlskunde, Oppeln 1929, s. 48—50; E. Wahle, Die 
Kulturen und Völker der ältesten Eisenzeit im Flussgebiet der Saale, Jahresschrift 
für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder, t. 10: 1911, s. 103—109.

6J. Antoniewicz, Wyobrażenia plastyczne na urnach twarzowych kultury 
pomorskiej, Z otchłani wieków, R. 14, z. 9—12: 1945, s. 23 i 28; tenże, Geneza 
i chronologia pomorskich urn domkowych, Przegląd Archeologiczny, t. 7, z. 1: 1946, 
s. 93—98; W. Antoniewicz, Zagadnienie ekspansji kultury pomorskiej w okre
sach Hallstatt C/D i La Tene 1 (Ha C/D i LT 1), Sprawozdania z prac naukowych 
Wydziału Nauk Społecznych [Polskiej Akademii Nauk], R. 5, z. 3: 1962, s. 11—12; 
J. B r 0 n d s t e d, Nordische Vorzeit, t. 2, Neumünster 1962, s. 249; K. Jażdżew-
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i popielnic twarzowych dotarła do obszarów północnych za pośrednic
twem terenów środkowoniemieckich; jego wariantem jest przypuszcze
nie, że do Skandynawii i na Pomorze Wschodnie idea ta mogła docierać 
me tylko drogą lądową, lecz także morską 7 8. Inna modyfikacja tego po
glądu, odnosząca się zresztą wyłącznie do popielnic twarzowych kultury 
pomorskiej, sugeruje ścisłe związki genetyczne owych zabytków z etru
skimi kanopami, lecz bez pośrednictwa obszarów środkowoniemieckich, 
na których występujące popielnice twarzowe są zbliżone raczej do póź
niejszych typów okazów kultury pomorskiej s. Jeśli o mnie chodzi, to 
kilkakrotnie wypowiadałem się po stronie owego drugiego poglądu, 
przyjmującego południowe pochodzenie idei, która doprowadziła do wy
kształcenia się w kulturze pomorskiej popielnic domkowych i popielnic 
twarzowych, przy czym pogląd ów aprobowałem w jego najbardziej 
klasycznym ujęciu 9.

W niniejszym referacie nie zamierzam formułować wniosków, które 
— chociażby tylko moim zdaniem —■ mogłyby być traktowane jako

ski, Atlas do pradziejów Słowian, cz. 1, Łódź 1948, s. 45—46; tenże,, Poland, Lon
don 1965, s. 128; J. Kostrzewski, Germanie przedhistoryczni w Polsce, Przegląd 
Archeologiczny, t. 7, z. 1: 1946, s. 89; tenże, Rec.: Wolfgang La Baume, Die porw- 
merellischen Gesichtsurnen, Mainz 196.1, Archeologia Polski, t. 10: 1965, s. 373—376;
A. Łuka, Kultura pomorska na Pomorzu Wschodnim, Gdynia 1959, s. 31; L. J. 
Łuka, Uwagi nad dotychczasowym stanem i perspektywami rozwoju badań nad 
kulturą pomorską, Wiadomości Archeologiczne, t. 23:1956, s. 300; B. Magnus,
B. Myhre, Forhistorien. Fra jegergrwpper til htpudingsamfunn, [w:] Nor ges 
historie, t. 1. [Oslo 1976], s. 151—152; O. M o in t e 1 i u s, Hausurnen und Gesichtsur
nen, s. 123—124; R. Virchow, Ueber Gesichtsurnen, s. 73—86.

7 L. J. Łuka, Rec.: La Baume Wolfgang, Gestaltung und Bedeutung der Ge
sichtsdarstellung bei den hallstättlichen Gesichtsurnen des nordischen Kreises, 
„Kölner Jahrbuch” Bd. II, 1946, s. 102—132, tabl. 32—40, ryc. 18, Rocznik Gdański! 
t. 17/18: 1960, s. 340—341; tenże, Uwagi o niektórych kontaktach Pomorza Wschod
niego z basenem Morza Śródziemnego we wczesnej epoce żelaza, Archeologia Pol
ski, t. 8:1963, s. 282—283.

8 J. Kruk, Zagadnienia podziału, chronologii i genezy popielnic twarzowych
z wczesnej epoki żelaza w Polsce, Archeologia Polski, t. 14: 1969, s. 122__131.

8T. Malinowski, Popielnice twarzowe z wczesnej epoki żelaza w Polsce, 
Z otchłani wieków, R. 31: 1965, s. 253—264; tenże, Early Iron Age Face Urns in 
Poland, Archaeology, t. 19: 1966, s. 120—127; tenże, Popielnice domkowe kultury 
pomorskiej, Z otchłani wieków, R. 33: 1967, s. 129—137; tenże, Gesichtsurnen der 
frühen Eisenzeit in Polen und die Frage ihres Zusammenhanges mit den Gesichts- 
umen aus dem Geibiete Mitteldeutschlands, Nardtar&er Jiaihrbuich, t. 2: 1967, 
s. 11—18; tenże, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, s. 152—156; 
tenże, Wielkopolska w dobie Praslowian, Poznań 1973, s. 131—132; tenże, Stu
dien über den Bestattungsbrauch der Bevölkerung der Pommerschen Kultur, Ar- 
beits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, t. 20/21: 1976 
s. 208.

i
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zamknięcie problemu genezy popielnic domkowych i popielnic twarzo
wych kultury pomorskiej na tle podobnych zjawisk występujących 
w młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na szerszych poła
ciach europejskich. Przeciwnie, wiele nacisku będę kładł na negliżowa
nie najbardziej kłopotliwych kwestii, jakie nasuwają się przy rozpatry
waniu problemu genezy omawianych zabytków. Wydaje się przy tym, 
że sporo trzeba będzie jeszcze wykonać solidnej pracy, ujmującej zagad
nienie genezy północnoeuropejskich popielnic domkowych i twarzowych 
na całym obszarze ich występowania i w szerokim kontekście rozmaitych 
towarzyszących im zjawisk kulturowych (a niekiedy także sąsiadujących 
z nimi), nim problem ten uda się sprowadzić do tego, że dyskusje będą 
budziły me jego ogólne założenia, lecz jedynie drobne szczegóły. I jeszcze 
jedno wyjaśnienie: wydawać by się mogło, że z racji odmiennych treści 
kryjących się z jednej strony w idei popielnic domkowych, z drugiej 
zaś w idei popielnic twarzowych, zastanawianie się łączne nad ich prob
lemami zaciera ostrość osądu. Przypominam więc, że to nie zbieg oko
liczności chyba powoduje, że obydwa te rodzaje zabytków wykazują 
wyraźną tendencję do występowania — choć niekiedy w rozmaitych 
proporcjach — na tych samych, lub bardzo sobie bliskich terenach. 
Więcej, wiadomo przecież, że w niektórych okolicach tworzą formy mie
szane, znane zwłaszcza pod mianem popielnic twarzowo-drzwiczkowych. 
Okoliczność ta wskazuje wyraźnie na możliwość łącznego zastanawiania 
się nad problemami owych dwóch wyjściowych rodzajów popielnic.

Kwestia 1 — znaleziska środkowoniemieckie a wschodniopomor- 
skie. W kulturze urn domkowych w okresie halsztackim C (a może już 
nieco wcześniej) pojawiają się popielnice i pokrywy „oczkowe” (rye. 1 
i ryc. 2a, c). Usytuowanie otworów symbolizujących oczy jest zupełnie 
podobne do spotykanego we wczesnych, również na okres halsztacki C 
datowanych, popielnicach i pokrywach „Oczkowych” kultury pomorskiej 
na Pomorzu Wschodnim. Zbieżność owych zabytków jest tym większa, 
że w obrębie kultury urn domkowych spotyka się popielnice z trzecim 
otworkiem oznaczającym nos lub usta (ryc. lf, g) lub wręcz z plastycz
nym wyobrażeniem nosa towarzyszącym otworom „oczkowym (ryc. le), 
a przedstawienia takie są znane przecież i we wczesnych materiałach 
kultury pomorskiej (ryc. 3). Dopiero później pojawiają hię w kulturze 
urn domkowych popielnice twarzowe (a właściwie twarzowo-drzwiczko- 
we) z w pełni plastycznym (choć zazwyczaj nieco uboższym niż w kul
turze pomorskiej) przedstawieniem cech twarzy (ryc. 4). Zabytki te wy
raźnie nawiązują już do popielnic twarzowych kultury pomorskiej, przy 
czym — na co słusznie zwrócono uwagę 10 — do okazów typologicznie 
’ io J. Kruk, Zagadnienia podziału..., s. 122.
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Rye. 1. Popielnice i pokrywy „oczkowe” kultury urn domkowych: a — Kalbe, 
pow. Kalbe, b — Grosszöberitz (d. Tannepöls), pow. Bitterfeld, c — Aschersle- 
ben, paw. Aschersleben, d — Cochstedt, pow. Aschersleben, e — llalle-Gie- 

biehenstein, f—i — Wulfen, paw. Köthen (NRD). Wg W. A. v. Brunna

młodszych. Rzecz charakterystyczna przy tym, że choć z terenu urn 
domkowych znane są rzadkie u pokrywy czapkowate (ryc. 2b), to naj
częściej w popielnicach twarzowo-drzwiczkowych zatracają one swoją 
funkcję będąc organicznie zespolone z korpusem naczynia. Świadczy to 
— moim zdaniem — że jest to dowodem naśladowania okazów z rucho- 
mymi pokrywami czapkowatymi, funkcjonalnymi w przypadku popiel- 11

11 W. A. v. B r u n n, Die Kultur der Hausurnengräberfelder in Mitteldeutschland 
zur frühen Eisenzeit, Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch^-thüringischen. 
Länder, t. 30: 1939, s. 101—103.

i
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O o

Ryc. 2. Popielnice kultury urn domkowych: a — Leuna Ot Göhlitzsch, pow. 
Merseburg, b — Grosspaschleben, pow. Köthen, c — Eilsdorf, pow. Halberstadt, 

d —- Druxberge, pow. Wanzleben (NRD). Wg W. A. v. Brunna

nic twarzowych kultury pomorskiej. Ta funkcjonalność pokryw u popiel
nic twarzowo-drzwiczkowych kultury urn domkowych zanika, gdyż 
szczątki zmarłego składano przez niżej położony otwór — drzwiczki.

Równolegle z popielnicami „Oczkowymi”, w okresie halsztackim C, 
pojawiają się w kulturze urn domkowych naczynia, od których utwo
rzono nazwę tej kultury. Trwają one aż po okres halsztacki D. Popiel
nice te występują w dwóch ogólnych odmianach: prostokątne są zbliżo-
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Ryc. 3. Wielka Wieś-Swarzewo, gm. Puck, woj. gdańskie. Pokrywy „oczkowe” 
kultury pomorskiej. Wg W. La Baume’a

ne do zabytków wschodniopomorskich (choć te ostatnie — jak dotąd — 
zawsze posiadają nóżki) oraz —- generalnie biorąc — kuliste, nie znaj
dujące odpowiedników na Pomorzu Wschodnim poza jedynym egzempla
rzem, nader wątpliwym co do związku z kulturą pomorską 12. Owe ku
liste okazy w połączeniu z wy obrażeniami twarzy dały konglomerat 
w postaci popielnic twarzowo-drzwiczkowych, które nie są znane —- 
w każdym bądź razie w czystej postaci —• z obszaru kultury pomorskiej; 
dopuszcza się jedynie możliwość, iż niektóre popielnice twarzowe tej 
kultury, z prostokątnym rysunkiem na powierzchni, mogą być dalekim 
echem popielnic twarzowo-drzwiczkowych 13. Nie ujmując popielnic twa
rzowo-drzwiczkowych, w kulturze urn domkowych popielnice domkowe

12 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, s. 71.
ls Np. W. L a Baume, Die pommerellischen Gesichtsurnen, s. 29.
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Ryc. 4. Eilsdorf. potu. Halberstadt (NRD). Popielnice twarzowo-drzwiczkowe 
kultury urn domkowych. Wg A. Siebrechta

znacznie przewyższają ilością okazy twarzowe. Zupełnie odwrotnie ma 
się sprawa w odniesieniu do kultury pomorskiej, w obrębie której kil
kanaście popielnic domkowych, wykazujących widoczną tendencję do 
grupowania się w krótkim czasie i na niewielkiej przestrzeni, stanowi 
nader znikomą ilość wobec ok. 1,5 tysiąca popielnic twarzowych, znacz
nie szerzej występujących też w czasie i w przestrzeni.

Jeśli więc można byłoby porównywać — wszakże przed przeprowa
dzeniem wnikliwszych badań — popielnice, twarzowe i domkowe (z wszel
kimi ich odmianami) środkowoniemieckie z wschodniopomorskimi, to 
wydaje się, że:
1. pojawiły się one w tym samym w zasadzie czasie na obydwu tere
nach na podłożu kultury łużyckiej (w przypadku kultury pomorskiej), 
względnie przy bardzo znacznym udziale elementów kultury łużyckiej 
(w przypadku kultury urn domkowych). Choć bowiem kulturę urn dom
kowych często wiąże się z nordyrjskim kręgiem kulturowym u, to prze- 14

14 Np. W. A. v. Brunn, Die Kultur der Hausurnengräberfelder..., s. 114—124. 
Por. także F. Horst, Jungbronzezeitliche Formenkreise im Mittelelb-Havel-Gebiet, 
Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte, t. 56: 1972, s. 100—101.
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cięż jest to spowodowane głównie występowaniem w niej brązów po
chodzenia północnego, gdy tymczasem ceramika — a w każdym bądź 
razie znaczna jej część — jest niewątpliwie związana z kulturą łużycką 15;
2. oprócz ogólnego, wyraźnego podobieństwa wczesnych popielnic twa
rzowych („Oczkowych”) w obydwu kulturach, trudno byłoby wskazać 
na zależność ich powstania na jednym z omawianych obszarów od zja
wiska zaistniałego na drugim terenie. Być może więc, że zarówno w kul
turze pomorskiej, jak i w kulturze urn domkowych, popielnice i pokry
wy „oczkowe” powstały w tym samym okresie pod wpływem najpraw
dopodobniej takiej samej idfei silnie reprezentowanej w wierzeniach 
ludności obu tych kultur. Najprawdopodobniej zresztą idea ta miała 
szerszy zasięg, powodując niejakie zbliżanie się owych odległych od 
siebie obszarów. Sądzę tak na podstawie nieco wcześniej, bo w V okresie 
epoki brązu ujawniającej się tendencji do wykonywania parzystych 
otworów na brzegach mis (ryc. 5) oraz tzw. talerzy ozdobnych (Turban- 
randteller) w kulturze łużyckiej na terenie Pomorza Zachodniego16 
i w grupach kulturowych zaliczanych wprawdzie, często do kręgu nor- 
dyjskiego (lecz wykazujących przynajmniej silne wpływy kultury łu
życkiej, zwłaszcza w zakresie ceramiki) na obszarze dorzecza środkowej 
Łaby i Haweli17 18. Tłumaczenie, że otwory owe służyły do zawieszania 
tych naczyń 1S zostało chyba zasugerowane współczesnymi nam zwycza
jami zawieszania ozdobnych talerzy. Nie kwestionując poważnych walo
rów ozdobnych niektórych wspomnianych talerzy należy wszakże dodać, 
że są i okazy — zwłaszcza wśród mis — dużo skromniejsze w tym 
względzie. Gdyby więc uznać, że wykonywanie parzystych otworów na 
brzegach mis i talerzy w V okresie epoki brązu wiąże się z nieco póź
niejszymi popielnicami (i zwłaszcza pokrywami!) „Oczkowymi”, na owych 
pośrednich terenach należałoby dopatrywać się źródła dla wczesnych 
popielnic twarzowych kultury pomorskiej i kultury urn domkowych;
3. w zakresie późniejszych popielnic, mających przede wszystkim pla
stycznie oddane rysy twarzy sytuacja zdaje się wyglądać inaczej. Można 
bowiem przyjąć, za różnymi wcześniejszymi sugestiami zresztą, że do

15 M. Gedl, Kultura łużycka. Kraków 1975, s. 124—125.
18 J. Kostrzewski, Kwltura łużycka na Pomorzu, Poznań 1958, s. 119—121.
17 F. Ho r s t, Jungbronze zeitliche Formenkreise..., s. 139—141. Ostatnio tenże 

badacz opublikował uzupełnioną mapkę występowania tzw. talerzy ozdobnych na 
terenach nad dolną Odrą; niestety, z mapki tej nie wynika, które okazy mają na 
brzegu wykonane parzyste otwory. Por. F. Horst, [Glos w dyskusji], [w:] Geneza 
kultury łużyckiej na terenie Nadodrza, Wrocław 1977, s 259.

18 J. Kostrzewski, Kultura łużycka na Pomorzu, s. 119.
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Ryc. 5. Leitzkau, pow. Zerbst (NRD). Misa z dwoma otworami przy krawędzi.
Wg F. Horsta

kultury urn domkowych dochodziły wpływy kultury pomorskiej 19. Tą 
drogą najpewniej dotarła do Niemiec środkowych znajomość popielnic 
twarzowych kultury pomorskiej, bardziej zresztą już uproszczonych, 
młodszych20. Trudno wskazać na drogę, którą znajomość popielnic twa-

19 Np. W. A. v. Brunn, Die Kultur der Hausurnengräberfelder..., s. 95—97; 
A. Götze, Germanische Kistengräber der frühen Eisenzeit, Praehistorische Zeit
schrift, t 9: 1917, s. 64—65; K. H. Marschalleck, Die Chronologie der vorrö
mischen Eisenzeit im Mittelelbgebiet, Kirchhain N.-L. 1928, s. 23; E. Petersen, 
Die frühgermanische Kultur..., s. 10; E- Wahle, Die Kulturen und Völker..., s. 97.

20 J. Kruk, Zagadnienia podziału..., s. 122.
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nzowych i pokryw czapkowatych docierała do kultury urn domkowych 
z szerokiego wówczas obszaru zajętego przez kulturę pomorską. Nie 
wykluczone jednak, że pewną rolę w tych kontaktach mogły znów od
grywać m. in. bardziej na północ od kultury urn domkowych położone 
grupy kulturowe, o mieszanym obrazie łużycko-nordyjskim. Tam bo
wiem, w Karow, pow. Genthin, odkryto pozostałości popielnicy twarzo
wej mającej plastyczne uszy z zawieszonymi w nich kolczykami (ryc. 6), 
a więc spotykanej tylko w kulturze pomorskiej 21;

Ryc. 6. Karow, pow. Genthin (NRD). Ucho popielnicy twarzowej. Wg F. Horsta

81 F. Horst, Hallstattimporte und -einflüsse im Elh-Havel-Gebiet, Zeitschrift 
für Archäologie, t. 5: 1971, s. 197 (ryc. 3p, q) i 208.



106 Tadeusz Malinowski

4. jeśli chodzi o popielnice domkowe, to analogicznie, jak w przypadku 
wczesnych form popielnic twarzowych („Oczkowych”), trudne chyba 
wskazać na zależność ich powstania na jednym z omawianych terenów 
od zjawiska zaistniałego na drugim obszarze. Wszakże większe znaczenie 
tych zabytków w obrządku pogrzebowym kultury urn domkowych, ich 
wyraźne zróżnicowanie typologiczne może ewentualnie stanowić suge
stię, że z tej właśnie kultury idea tych popielnic przeszła do kultury 
pomorskiej, uzyskując w niej bardzo słabą aprobatę. Stanowiłoby to 
odwrócenie sytuacji, jaką można byłoby przyjąć dla późnych popielnic 
twmrzowych w obu kulturach;
5. zwracając uwagę na popielnice twarzowe i popielnice domkowe w obu 
kulturach należy przy tym nie zapominać -— co starałem się tutaj tylko 
wyrywkowo i lakonicznie sygnalizować — o innych elementach towa
rzyszących lub chociażby sąsiadujących z tymi zjawiskami. Myślę tutaj 
zwłaszcza o grobach skrzynkowych i podkloszowych, o pokrywach obej
mujących i wpuszczanych, które i w młodszej epoce brązu, i we wcze
snej epoce żelaza nadawały piętno niektórym grupom kultury łużyckiej 
(również i tym wykazującym silne związki z kręgiem nordyjskim) na 
obszarze dorzecza Łaby i Haweli oraz Pomorza 22 23 24, a we wczesnej epoce 
żelaza znane były — niekiedy na znaczną skalę — również w kulturze 
pomorskiej 2ł. Podkreślałem już zresztą na innym miejscu, że obrządek 
pogrzebowy na obszarach środkowoniemieckich wykazuje wiele intere
sujących podobieństw do obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej 2S.

Kwestia 2 — znaleziska północnoniemieckie, jutlandzkie i skan
dynawskie a wschodniopomorskie. W kulturze nordyjskiej popielnice 
twarzowe i popielnice domkowe występują — najogólniej biorąc -- 
w młodszej epoce brązu. Ich datowanie określano często na V i VI, lub 
nawet tylko na VI okres epoki brązu 26, w najnowszych natomiast ba

22 Np. W. A. V. Brunn, Die Kultur der Hausurnengräberfelder..., passim; ten- 
ż e, Steinpackungsgräber von Köthen. Ein Beitrag zur Kultur der Bronzezeit Mittel
deutschlands, Berlin 1954, s. 20—22; F. Horst, Jungbronzezeitliche Formenkreise..., 
passim.

23 Np. J. Kostrzewski, Kultura łużycka na Pomorzu, s. 67; T. Malinow
ski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce, Przegląd Arche
ologiczny, t. 14: 1962, s. 22—34 i 52—53.

24 Np. J. Kostrzewski, Kultura łużycka na Pomorzu, s. 212; L. J. Łuka, 
Kultura wschodmiopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. I, Wrocław — Warszawa — 
Kraków 1966, s. 460—539; T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kul
tury pomorskiej, s. 17—41 i 62—66.

25 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, s. 169.
26 Np. F. Behn, Ęausurnen, s. 16, 49—50, 54 i 91; H. C. Br oh o lm, Danmarks 

Bronzealder, t. IV, K0benhavn 1949, s. 145—176; J. B r 0 o d s t e d, Nordische 
Vorzeit, t. 2, s. 246—250.
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daniach odnoszących się do Danii występowanie tych zabytków wyzna
cza się na dłuższy czas: od IV do VI okresu epoki brązu27 28. Jakkolwiek 
też w chronologii bezwzględnej istnieją spore nawet wahania w datowa
niu epoki brązu kręgu nordyjskiego2S, co również odbija się na trzech 
ostatnich (IV—VI) okresach owej epoki, to przecież znaczyłoby to, że 
wymienione zabytki są częściowo starsze od wschodniopomorskich.

Jeśli chodzi o popielnice domkowe, to znane są one przede wszystkim 
ż Półwyspu Jutlandzkiego, lecz także z Bornholmu, północnych Niemiec 
oraz południowej Szwecji, z Gotlandią włącznie 29. W Danii (ryc. 7) wy
stępują w trzech odmianach liczących po kilkanaście egzemplarzy: po
pielnice w kształcie kolistych domków z otworem symbolizującym drzwi 
(datowane na V, ale być może już i na IV okres epoki brązu), naczynia 
z prostokątnym rytem na powierzchni oznaczającym drzwi (datowane 
już na IV okres epoki brązu) oraz naczynia z prostokątnym rytem oraz 
elementami twarzy (występujące od IV po VI okres epoki brązu). Po
pielnice twarzowe natomiast, poza Danią (łącznie z Bornholmem) i pół
nocną, przylegającą częścią RFN, znane są także z południowej Szwecji 
i południowej Norwegii30. W Danii okazy popielnic twarzowych są sto
sunkowo liczne (181 egzemplarzy), lecz dzielą się na kilka grup i pod
grup, z których pewne są ograniczone terytorialnie i czasowo. Najbar
dziej charakterystyczne wydają się popielnice, których ucho odgrywa 
rolę nosa (ryc. 8)31; nos jest też najczęstszym elementem przedstawie-

27 Opracowania duńskich popielnic twarzowych dokonał ostatnio J.-A. Peder- 
s e n z Kopenhagi. Dzięki uprzejmości autora uzyskałem od niego obszerne dane na 
temat- wyników jego badań w tym zakresie, łącznie z uwagami odnoszącymi się do 
duńskich popielnic domkowych. Jemu zawdzięczam też kilka map pochodzących 
z tego niepublikowanego dotąd opracowania.

28 Por. np. E- B a u d o u, Die regionale und chronologische Einteilung der jün
geren Bronzezeit im Nordischen Kreis, Stoekholm-Göteborg-Uppsala [1960], s. 137— 
138; B. Magnus, B. M y h r e, Forhistorien, s. 123.

29 E. Baudou, Die regionale und chronologische Einteilung..., s. 102—104; 
F. B e h n, Hausurnen, s. 14, 21, 29, 37, 49—55; B. St jernquist, Eine Gesichts
türurne aus Schonen, Südschwede,n, Swiaitawit, t. 29: 1960, s. 462; ilnfarmaioje J.-A. 
Pedersen a.

30 H. C. Broholm, Studier over den yngre Bronzealder i Danmark med saerligt 
Henblik paa Gravfundene, Aarb0ger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, ser. 3. 
t. 23: 1933, s. 201—225; J. Br0ndsted, Nordische Vorzeit, t. 2, s. 246—250; 
E. Skjelsvik, The History of the Iron Age of Fjaere parish, Aust-Agder; [w:] 
Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte Ham
burg 1958, Berlin 1961, s. 759 i tabl. 85; Ö. St jernquist, Eine Gesichtstürurne..., 
s. 459—472; informacje J.-A. Pedersen a.

31 E. Baudou, Die regionale und chronologische Einteilung..., s. 104—107 i 309; 
H. C. Broholm, Danmarks Bronzealder, t. IV, tabl. 46—49; B. Stjernquist, 
Eine Gesichtstürurne..., s. 463.
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Ryc. 7. Występowanie popielnic domkowych w Danii: 1 — popielnice w kształcie 
domu, 2 — popielnice z prostokątnym ' rytem, 3 — popielnice z prostokątnym, 

rytem oraz z przedstawieniem elementów twarzy. Wg J.-A. Pedersena
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nia twarzy, rzadsze są już wyobrażenia oczu, jeszcze rzadsze — brwi. 
Zupełnie sporadycznie zaznaczane są usta.

Wedle najnowszych badań duża część jutlandzkich popielnic twarzo
wych pochodzi z IV okresu epoki brązu. W V okresie tej epoki są dużo 
rzadsze. PonowTnie liczne są znów w VI okresie epoki brązu, przy czym 
niektóre ich odmiany (ryc. 9) wywodzi się z miejscowego podłoża, inne 
(ryc. 10 i 11) mają się wiązać z impulsami dochodzącymi z północno-za
chodnich rejonów Niemiec. Szwedzkie popielnice twarzowe są bardzo

Ryc. 8. Popielnice twarzowe z terenu Danii. Wg H. C. Broholma
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Ryc. 9. Zasiąg jednej z grup popielnic twarzowych na terenie Danii,
Wg J.-A. Pedersena
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Ryc. 10. Zasięg jednej z grup popielnic twarzowych na terenie Danii oraz północy
RFN. Wg J.-A. Pedersen a



112 Tadeusz Malinowski

Ryc. 11. Zasięg jednej ż grup popielnic twarzowych na terenie Danii, Skanii
i Szlezwiku-Holsztynu. Wg J.-A. Pedersena
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nieliczne i występują tylko w Skanii — nawiązują one do najmłodszych 
okazow duńskich, w których ucho odgrywa rolę nosa, oraz jest też tam 
pojedyncza popielnica twarzowo-drzwiczkowa, mająca co najwyżej dwa 
odpowiedniki w Danii, lecz więcej na obszarach kultury urn domko- 
wych 32. W Norwegii natomiast, w 'jej skrajnie południowej części, przy 
araku popielnic domkowych występują — nieliczne wprawdzie — okazy 
popielnic twarzowych. W grobach skrzynkowych (ryc. 12) odkryto tam 
Zolów no popielnice „Oczkowe” (ryc. 13 i 14), jak i z plastycznie przed
stawionymi cechami twarzy (ryc. 15). Są one ogólnie — przy braku bar
dziej istotnych wyznaczników chronologicznych — datowane na V__VI
okres epoki brązu 33.

Jeśh więc można byłoby porównywać — znów przed przeprowadze
niem wnikliwszych badań — popielnice twarzowe i domkowe (z wszel
kimi ich odmianami) północnoniemieckie, jutlandzkie i skandynawskie 
z wschodniopomorskimi, to wydaje się, że:
1. są one zjawiskiem wyrosłym na różnym podłożu kulturowym — 
wszakże w kulturze łużyckiej Pomorza, na gruncie której wykształciła 
się kultura pomorska, widoczne są kontakty z kulturą nordyjską 34, na
tomiast w tej ostatniej oprócz wpływów z szeroko rozumianego kręgu 
kultur pól popielnicowych w młodszej epoce brązu uwidaczniają się 
zupełnie wyraźnie kontakty z kulturą łużycką, przy czym nie tylko 
w zakresie ceramiki, lecz również i przedmiotów brązowych35. Dotyczy

32 B. Stjernquist, Eine Gesichtstürurne..., s. 459—472,
E. Skjelsvik, Ehe History..., s. 759; informacje B. M agnus z Muzeum 

Historycznego (Historisk museum) w Bergen oraz G. Helgena z Uniwersytec
kich Zbiorów Starożytności (Universitetets oldsaksamling) w Oslo, któremu ponadto 
zawdzięczam udostępnienie mi wykorzystanych tutaj materiałów ilustracyjnych.

34 NP- M- Gedl, Kultura łużycka, s. 120 i 157; J. Kostrzewski, Kultura łu
życka na Pomorzu, s. 167—170.

35 Np. E. B a u d o u, Die regionale und chronologische Einteilung..., s. 108:
K. C. B r o h o 1 m, Studier over den yngre Bronzealder..., s. 156—187, tabl. III__V;
H. Jaanusson, Bronsalderboplatsen vid Hallunda, Foimväininen, R. 66: 1971', s. 182 
i 185; J. Jensen, Zwei Abfallgruben von Gevninge, Seeland, aus der jüngeren 
Bronzezeit (Periode IV), Acta Archaeologica, t. 37: 1967, s. 187—203; B. Stjern
quist, Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen, Bonin-Lund 1969, 
s. 56—57; H. Thrane, Et nyt depotfund fra S0nderjylland og danske fund af 
skaftlap-0kser fra yngre broncealder, Aarb0ger, 1972, s. 71—134; tenże, Urnen
feldermesser aus Dänemarks jüngerer Bronzezeit (Periode IV—V), Acta Archaeolo
gica, t. 43: 1973, s. 165—228; tenże, über die Verbindungen zwischen Odergebiet 
und Südskandinavien in der Bronzezeit, besonders in Per. IV, [w:] Geneza kultury 
łużyckiej na terenie Nadodrza, Wrocław 1977, s. 149—160; B. M. Vifot, Svensk 
Lausitzkeramik, [w:] Winther Festskrift, K0benhavn 1938, s. 75—82.
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Ryc. 12. Bringsvaermoen, par. Fjaere, okr. Aust-Agder (Norwegia). Grób skrzyn
kowy z popielnicami twarzowymi. Rys. G. Helgen

to zwłaszcza Danii, w mniejszym stopniu południowej Szwecji (gdzie 
zresztą niektóre cechy materiałów „łużyckich” wskazują na ich raczej 
późny charakter) — natomiast w Norwegii brak takich śladów zupełnie;
2. pojawienie się pierwszej edycji popielnic twarzowych w kulturze nor- 
dyjskiej — zwłaszcza na Półwyspie Jutlandzkim — wyprzedza wyraźnie 
pierwsze popielnice twarzowe kultury pomorskiej; druga fala owych 
zjawisk w kulturze nordyjskiej jest natomiast zbieżna z tymi zabytkami 
w kulturze pomorskiej. Jeśli zaś chodzi o popielnice domkowe, to ich 
starszeństwo w kulturze nordyjskiej nie jest tak wyraźnie dowodzone;
3. typologicznie popielnice twarzowe kultury nordyjskiej różnią się 
znacznie od analogicznych przedmiotów kultury pomorskiej. Wydaje się 
przy tym, że stosunkowo najwięcej podobieństwa można byłoby się 
doszukać w okazach południowonorweskich, a więc najbardziej oddalo
nych od rejonu kultury pomorskiej i występujących w kontekście kul
turowym nie wykazującym takich związków ze środowiskiem „łużyc
kim”, jakie się obserwuje na terenie Jutlandii i Skanii. Znaczne są też 
różnice typologiczne między jutlandzkimi a wschodniopomorskimi po
pielnicami domkowymi; jak się wydaje, większego podobieństwa do 
tych zabytków kultury pomorskiej można byłoby się dopatrywać 
w egzemplarzach pochodzących ze Szwecji;
4. można hipotetycznie przyjąć, że idea popielnic twarzowych narodziła 
się w kulturze nordyjskiej, na terenie Półwyspu Jutlandzkiego, choć
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Ryc. 13. Bringsvaermoen, par. Fjaere, okr. Aust-Adger (Norwegia). Popielnica
„oczkowa”. Wg E. Skjelsvik

nawet ostatnio młody badacz duński, Jens-Aage Pedersen z Kopenhagi, 
zajmujący się tamtejszymi okazami, wyraża przypuszczenie, że źródło 
ornamentyki „twarzowej ' może znajdować się gdzieś w środowisku „łu
życkim”. Jestem skłonny dalej przyjąć, że na drodze dwustronnych 
wpływów, o których mówiłem przedtem, idea ta w bardzo zmienionej 
postaci zewnętrznej przyjęła się w mieszanych, nordyjsko-łużyckich gru
pach kulturowych dorzecza środkowej Łaby i Haweli i w grupie za
chodniopomorskiej kultury łużyckiej (wspominane parzyste otwory na 
brzegach mis i talerzy), co znów stanowiło źródło wczesnych, „Oczko
wych” .form popielnic twarzowych w kulturze pomorskiej;
5. metamorfoza, jaką przeszła idea popielnic twarzowych na drodze 
z Jutlandii po Pomorze Zachodnie wskazuje, że przeniesiono ją w bardzo
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ogólnej postaci i bez form ceramicznych. Dalszy jej rozwój na Pomo
rzu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, wykazuje — moim zdaniem — 
logiczny układ ewolucyjny. Poza pierwszym impulsem rozwój popielnic 
twarzowych kultury pomorskiej był przypuszczalnie zupełnie niezależny 
od równolegle dokonującego się rozwoju popielnic twarzowych kultury 
nordyjskiej;
6. odnośnie do popielnic domkowych trudno jest wskazać na zależność 
pojawienia się ich w kulturze pomorskiej pod wpływem wcześniej da
towanych okazów występujących w kulturze nordyjskiej. Nie znaczy 
to bynajmniej, że zjawisko to w obydwu kulturach nie jest ze sobą 
w. jakiś sposób związane.

Kwestia 3 — znaleziska sambijskie i zachodniomazurskie oraz 
zachódnioukraińskie a wschodniopomorskie. Kolejne, choć niezbyt liczne 
skupisko popielnic twarzowych (a także „Oczkowych”) znane jest w cza-

Ryc. 14. ViKmoen, par. Fjaere, okr. Aust-Agder (Norwegia). Fragmenty popiel
nicy „oczkowej”. Fot. z archiwum Uniwersyteckich Zbiorów Starożytności w Oslo
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sie, który może być brany w rachubę, w obrębie kultury kurhanów za
chodnio bałtyjskich, ściślej w jej grupie sambijskiej i zachodniomazur- 
skiej. Popielnice te występują w grobach skrzynkowych, nierzadko wie- 
lopopieinicowych, datowanych najczęściej ogólnie na wczesną epokę 
żelaza, najwcześniej zaś na I fazę rozwojową kultury kurhanów zachod-

Ryc. 15. Bringsvaermoen, par. Fjaere, okr. Aust-Agder (Norwegia). Popielnica
twarzowa. Wg E. Skjelsvik

niobałtyjskich, synchronizowaną z okresem halsztackim D 36. Są to więc 
okazy młodsze, często wyraźnie też typologicznie nawiązujące (ryc. 16) 
do popielnic twarzowych kultury pomorskiej, z której zostały przejęte 
wraz z m. in. niejednokrotnie wieiopopielnicowymi grobami skrzynko-

35 Ł. -O k u 1 i c z, Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce że
laza, Wrocław — Warszawa — Kraków 1970, passim, lecz zwłaszcza s. 99—101. 
Por. także M. Gimbutas, A survey of the Bronze Age culture in the southeastern 
Baltic area, Światowit, t. 23: 1960, s. 408, ryc. 19.



118 Tadeusz Malinomski

Rye. 16. Svetlogorsk, rej. Zelenogradsk (ZSRR). Popielnica twarzowa kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich. Wg A. Bezzenbergera

wymi, pokrywami czapkowatymi itp.37. Zależność pojawienia się na 
Sambii i na Zachodnich Mazurach popielnic twarzowych od kultury 
pomorskiej jest też ogólnie akceptowana38. Przypomnę też krótko, że 
owe wyraźne ślady dosyć intensywnych kontaktów kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich z kulturą pomorską były poprzedzone niemniej 
intensywnymi 'jej stosunkami z kulturą łużycką 39. W kulturze kurhanów 
zachodniobałtyjskich nie natrafiono natomiast na popielnice domkowe.

37 J. Okuli cz, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w n.e., 
Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1973, s. 250 i 273.

3S T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, 
s. 154—155.

38 Np. J. Dąbrowski, Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi
w epoce brązu, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1972, s. 127; J. Oku- 
1 i c z, Pradzieje ziem pruskich..., s. 195—248; Ł. O k u 1 i c z, Kultura kurhanów za-
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W kwestii tej pragnę wspomnieć o jeszcze jednym znalezisku. Po
chodzi ono prawdopodobnie — nie jest to bowiem zupełnie pewne — 
z okolic Drohobycza w Zachodniej Ukrainie, a jest nim naczynie (po
pielnica) z wyobrażeniem niektórych elementów twarzy (ryc. 17), na
kryte pokrywą czapkowatą 40. Problem tego naczynia polega po pierw
sze na tym, że jeśli w istocie pochodzi ono ze wskazanej okolicy, wów
czas reprezentowałoby tereny położone na prawym brzegu Dniestru,

Wg J. Głosika

z których to do tej pory nie są znane jakiekolwiek materiały kultury 
pomorskiej, pojedynczymi, luźno rozrzuconymi stanowiskami spotykane
chodniob alty jakich..., passim. Por. także T. Malinowski, Niektóre zagadnienia 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ziem pruskich (na marginesie monografii Je
rzego .Okulicza), Kom/uiniikaity Mazursko-Wiarimińsikie, nr 2 (124): 1974, s. 216—213.

40 J. Głosik, Katalog materiałów wykopaliskowych Pogotowia Archeologicz
nego za lata 1963—1970, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, t. 3: 1975, 
s. 433—434.
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najbliżej w międzyrzeczu Bugu i Dniestru41. Po drugie — gdyby przy
jąć, że naczynie to rzeczywiście znaleziono w okolicy Drohobycza, to 
najbliższe popielnice twarzowe kultury pomorskiej byłyby znane dopie
ro z Sochaczewa-Trojanowa w woj. skierniewickim42 oraz z Wielunia 
w woj. sieradzkim43 44, a więc w odległości ok. 400 km. W każdym bądź 
razie - - przyjmując lokalizację znaleziska w podanym rejonie — jest 
to albo najdalej na południowy wschód wysunięty okaz popielnicy twa
rzowej kultury pomorskiej, lub — co osobiście byłbym skłonny uznać 
— kolejny przykład próby przeszczepienia idei popielnic twarzowych 
z kultury pomorskiej do obcego kulturowo środowiska, przypuszczalnie 
do kultury kusztanowickiej ,4.

Kwestia 4 — znaleziska włoskie a wschodniopomorskie. W nie
których regionach Włoch, przede wszystkim na przełomie epoki brązu 
i epoki żelaza, występowały dość licznie popielnice domkowe45. Są to 
okazy bądź prostokątne, bądź zbudowane na podstawie kolistej łub owal
nej, zdarzają się też popielnice drzwiczkowe. W rozpatrywanym wycinku 
pradziejów Europy są to egzemplarze niewątpliwie najwcześniejsze, 
jednakże najmłodsze wydają się pochodzić z tego samego mniej więcej 
czasu, co zabytki znajdowane w kulturze urn domkowych. Również pod 
względem stylistycznym owe włoskie popielnice mają analogie w kul
turze urn domkowych, choć w kulturze tej zauważa się większą ilość 
odmian popielnic domkowych. Tym samym prostokątne popielnice wło
skie, podobnie jak takież środkowo niemieckie, są zbliżone typologicznie 
do popielnic wschodniopomorskich z tą różnicą, że owe ostatnie mają 
nóżki.

Popielnice twarzowe, w postaci spotykanej w północnych rejonach 
Europy, we Włoszech nie występują. Są tam natomiast znane tzw. ka- 
nopy, znajdowane w grobach etruskich, wyłącznie w Chiusi i okolicy,

41 T. Malinowski, Problem pogranicza prasłowiańsko-prailiryjskiego, Slavia 
Antiqua, t. 21: 1975, rye. 1 po s. 16. Do zestawienia stanowisk kultury pomorskiej 
w omawianym rejonie należy jeszcze dodać Krylov, rej. Dubno (ZSRR). Por. L. I. 
Kruäel’nyc’ka, Poselennja pomors’koi kuVturi u Rovens’kij oblasti, Archeolo- 
gija, t. 21: 1968, s. 194—198.

42 H. Różańska, Sochaczew — Trojanów I, distr. de Sochaczew, dep. de Var- 
sovie, Inventaria Archaeologica — Pologne, z. 19: 1967, tabl. 117—120.

43 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, s. 75 
i mapa XXVII.

44 Por. M. G e d 1, Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna. Część III 
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na terenie Europy, Kraków 1973, s. 140.

45 Np. F. Behn, Hausurnen, s. 72—86; J. Antoniewicz, Geneza i chronolo
gia..., s 93—94.
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datowane zaś na okres od VIII do VI w. p.n.e.4R, a więc wcześniej niż 
popielnice z plastycznym wyobrażeniem twarzy w kulturze pomorskiej. 
Od popielnic tych etruskie kanopy różnią się i tym, że są one dwuczę
ściowe (na naczynie zawierające przepalone szczątki ludzkie nakładano 
plastyczne wyobrażenie głowy), i realistycznym ujęciem przedstawień 
plastycznych, co tłumaczy się wysokim poziomem sztuki etruskiej, od
biegającym znacznie od prymitywnej sztuki ludności kultury pomor
skiej * 47 48. Silnie natomiast akcentuje się to w pracach wywodzących ge
nezę popielnic twarzowych kultury pomorskiej od etruskich kanop, że 
znane są kanopy umieszczane na tzw. tronie oraz popielnice twarzowe 
na podstawkach, że niektóre kanopy mają wymodelowane ręce, których 
wyobrażenia także widnieją na kilkunastu popielnicach twarzowych 4H.

W związku z powyższym zreferowaniem kwestii — ponownie przed 
przeprowadzeniem wnikliwszych badań — rysują się następujące uwagi:
1. nie wykluczałbym możliwości genetycznych związków nielicznych, 
głównie na Pomorzu Wschodnim występujących popielnic domkowych 
kultury pomorskiej z analogicznymi zabytkami włoskimi, przy czym 
przejęcie tego słabo zakorzenionego u nas zwyczaju mogło nastąpić za 
pośrednictwem obszaru środkowoniemieckiego. W dorzeczu Łaby i Ha
weli widoczne są bowiem wyraźne kontakty z wschodniohalsztackim 
kręgiem kulturowym 49 oraz — o czym już wspominałem — z obszarem 
kultury pomorskiej. Na terenie owego dorzecza brak jest jednak zna
lezisk, które mogłyby być importami pochodzenia włoskiego, należałoby 
więc ewentualnie mniemać, że przejęcie idei popielnic domkowych na
stępowało w bardzo okrężny sposób, za pośrednictwem ludności, u któ
rej nie znajdowała ona aprobaty;
2. owe domniemane genetyczne związki popielnic domkowych włoskich 
oraz wschodniopomorskich mogły być też rezultatem kontaktów ziem 
polskich z obszarami północnowłoskimi i wschodnioalpejskimi, odbywa
jącymi się jednak z pominięciem terenów środkowoniemieckich. Uwagę 
rozmaitych badaczy słusznie jednak absorbuje okoliczność, że na Po
morze Wschodnie docierała skromna ilość importów północnowłoskich

48 Np. D. Randal-Maclver, Villanovans and Early Etruscans, Oxford 1924, 
s. 233—236; G. Q. G i g 1 i o 1 i, L’arte etrusca, Milano 1935, s. 15, tabl. LX-LXII1. 
Por. także J. K r u k, Zagadnienia podziału..., s. 121—122; L. J. Ł u k a, Obrządek po
grzebowy i wierzenia u plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu, Gdań
skim — część II, Pomorania Antiqua, t. 3: 1971, s. 24—25.

47 L. J. Ł u k a, Obrządek pogrzebowy..., s. 24—25.
48 J. Kru k, Zagadnienia podziału..., s. 130; L. 3. Łuka, Obrządek pogrzebowy..., 

s. 26.
49 F. Horst, Hallstattimporte..., s. 210.



122 Tadeusz Malinomski

i wschodnioalpejskich, przechwytywanych w ramach ówczesnego handlu 
głównie przez mieszkańców Wielkopolski50;
3. wydaje się, że logiczny — moim zdaniem — układ genetyczny wy
wodzący popielnice z plastycznym wyobrażeniem twarzy kultury po
morskiej z popielnic „Oczkowych”, u których źródeł leżały najprawdo
podobniej wspomniane misy oraz talerze z parzystymi otworami przy 
krawędzi, a służące do nakrywania popielnic 51, wyklucza możliwość do
szukiwania się korzeni tego zwyczaju w etruskich kanopach. Dosyć 
dziwne wydaje się, by zwyczaj bardzo ograniczony w swym etruskim 
zasięgu, mógł tak bogato rozkwitnąć w kulturze pomorskiej i innych 
kulturach tej części Europy, przy czym i tutaj aktualne są kwestie pod
niesione w zakończeniu poprzedniego punktu. Co najwyżej mógłbym 
dopuścić, że ewentualnie pewne impulsy etruskie dotarły do kultury 
pomorskiej — drogą pośrednią, bez doszukiwania się pobytu Etrusków 
na Pomorzu Wschodnim 52! — już w trakcie używania przez nią popiel
nic twarzowych. Być może, że właśnie temu należałoby przypisać owe 
niejakie podobieństwa tych obydwu rodzajów naczyń pochówkowych, 
o czym wspomniałem poprzednio.

Uwagi końcowe. Powyższe naszkicowanie problemu genezy 
popielnic domkowych i twarzowych kultury pomorskiej wskazuje na 
wiele niejasności, jakimi jest otoczona ta sprawa. Wydaje się więc, że 
bardzo potrzebne byłoby kompleksowe zbadanie owych zabytków w pół
nocnej — ogólnie biorąc — części Europy, uwzględniające i inne prze
jawy kulturowe, które w bardziej lub mniej bezpośredni sposób towarzy
szyły tym popielnicom. Nie bez znaczenia dla rozpatrzenia tego zagad
nienia byłaby weryfikacja chronologii schyłku kultury łużyckiej i po
czątków kultury pomorskiej (a więc młodszej epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza) przede wszystkim na terenie Pomorza Wschodniego. I je
szcze jedno: jakkolwiek wiele impulsów kulturowych docierało w pra
dziejach naszych ziem z południowych rejonów Europy, to jednak nie 
wydaje się, by można wyłącznie na Południu dopatrywać się źródła

50 Np. L. J. Łuka, Importy italskie i wschodnio-alpejskie oraz ich naśladow
nictwa na obszarze kultury „łużyckiej” okresu halsztackiego w Polsce, Sla/viia Anti
qua, t. 6: 1909, mapa 1; T. Malinowski, Niektóre zagadnienia epoki brązu..., 
s. 21R; A. Niesiołowska-Wędzka, Problem genezy i funkcji grodów „typu 
biskupińskiego” w świetle oddziaływań kultur południowych, Slav.ia Antiqua, t. 23: 
1976, s. 23, 24 i 32.

51 F. Horst, Jungbranzezeitliche Formenkreise..., s. 125.
52 Por. W. Szafrański, W sprawie Etrusków nad Bałtykiem, Pomorania 

Antiqua, t. 2: 1968, s. 17—32, a także A. Niesiołowska-Wędzka, Problem ge
nezy..., s, 32—34.
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wszelkich nowości. U schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza 
rejony północnoeuropejskie wykazują zdolność do tworzenia własnych, 
oryginalnych prądów, szerzących się właśnie w odwrotnym kierunku. 
Najpierw sytuacja taka powstaje w ramach kultury nordyjskiej, nieco 
później — w części łużyckiej przekształcającej się w pomorską, a także 
w kulturze kurhanów zaehodniobałtyjskich 53. Dlaczego więc akurat po
pielnice — zwłaszcza twarzowe •—■ najbardziej rozpowszechnione wła
śnie w kulturach północnoeuropejskich, nie mają mieć miejscowych 
źródeł? To zaś, że obecnie jestem skłonny wywodzić popielnice twarzo
we (z plastycznym, wyobrażeniem twarzy) z „Oczkowych”, zaś związane 
z tymi ostatnimi naczyniami pokrywy „oczkowe” —■ z mis i talerzy 
z pod-wójnymi otworami przy brzegu, natomiast u podstaw tego znów 
zwyczaju widzieć dalekie echo wczesnych jutlandzkich popielnic twa
rzowych, nie dowodzi, bym starał się północno-zachodnie rejony kultury 
łużyckiej włączyć w obręb kultury nordyjskiej, bym w tejże kulturze 
dopatrywał się protoplastów twórców kultury pomorskiej. Podkreślam 
to wyraźnie: kulturę pomorską nadal uważam za wynik przekształcania 
się części kultury łużyckiej S4, nosicieli zaś kultury pomorskiej upatruję 
przede wszystkim w ludności prasłowiańskiej 55.

Adres autora: Doc. dr habil. TADEUSZ MALINOWSKI, Zakład Historii WSP, 
Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

53 T. Malinowski, Niektóre zagadnienia epoki brązu..., s. 215—216 i 218—219.
M'T. Malinowski, Stan badań nad kulturą łużycką w północno-zachodniej 

Polsce, Słupsk 1976, s. 23—24.
55 T. Malinowski, Problem pogranicza..., s. 25—27. Nimieijstoe oipraioowanie 

wykonano w ramiafch realizacji problemu R-III-6.
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CHRONOLOGIA MŁODSZEJ FAZY KULTURY POMORSKIEJ 
W ŚWIETLE IMPORTÓW I NAŚLADOWNICTW ZABYTKÓW 

POCHODZENIA POŁUDNIOWEGO

Różnorodne czynniki sprawiają, że studia kultury pomorskiej * sta
nowią w pewnej mierze margines zainteresowań badawczych archeo
logów polskich, chociaż odegrała ona ważną rolę w naszych pradziejach. 
Wynika to w niemałym stopniu z charakteru bazy źródłowej, większej 
uniformizacji materiału zabytkowego oraz pewnej izolacji w stosunku 
do innych współczesnych jej grup kulturowych. Z tych względów w stu
diach wielu problemów o podstawowym znaczeniu, a zwłaszcza zagad
nień chronologii, napotykamy znaczne trudności. Liczba bowiem zabyt
ków metalowych znanych z zespołów tej kultury, które należałyby do 
form rozpowszechnionych także poza jej zasięgiem i charakteryzowa
ły się krótkim okresem występowania, jest niezbyt wielka, a dodat
kowym minusem jest fakt, że z reguły tylko jeden przedmiot tego ro
dzaju wchodzi V/ skład wyposażenia grobu. Wyklucza to możliwość usta
lenia w sposób bezsporny synchronizacji chronologicznej poszczególnych 
typów. Trzeba też podkreślić, że większość zabytków będących dobry
mi datownikami pochodzi z południowo-zachodnich peryferii kultury 
pomorskiej. Z terenu zaś Mazowsza, gdzie dzięki gruntownym opraco
waniom typologii form ceramicznych i zmian obrządku pogrzebowego 
oraz obserwacjom stratygrafii horyzontalnej istnieją podstawy dla 
bardziej ugruntowanych podziałów chronologicznych materiałów maso
wych * 1, brak jest prawie zupełnie danych dla ich powiązania z ogółno-

* Autor stasuje pojęcie „kultura pomorska'' w szerokim ujęciu, włącza
jąc do niej także znaleziska zaliczane przez część badaczy do* odrębnej kultury 
grobów kloszowych, kryteria na których oparto wydzielanie tej kultury uwa
żam bowiem za nie przekonywujące.

1 Por. np. M. G ą dizilkd etw i c z, Wybrane zagadnienia z badań nad kulturą 
grobów kloszowych na Mazowszu, Wiadomości Archeologiczne, t. 20: 1964, s. 134-—
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europejskim systemem chronologicznym, a tym samym także przesłanek 
dla datowania absolutnego.

Z powodu tych obiektywnych uwarunkowań hipotezy na temat 
chronologii młodszej fazy kultury pomorskiej, oparte na wynikach ana
lizy porównawczej, trudno poprzeć wystarczająco licznymi dowodami, 
a poza tym precyzja datowania musi znacznie odbiegać od wymogów 
stawianych schematom chronologicznym innych współczesnych kultur. 
Nie wykluczając możliwości osiągnięcia istotnego postępu w studiach 
nad chronologią kultury pomorskiej i grobów kloszowych na drodze 
drobiazgowych analiz typologicznych materiału ceramicznego z całości 
obszaru jej występowania, niezbędne wydaje się jednak podjęcie próby 
Doszerzenia bazy rozważań. Być może do programu opracowania mate
riałów naszej kultury należałoby dołączyć jako niezbędny element 
przeprowadzenie analiz radiowęglowych. Do czasu jednak uzyskania 
wystarczająco licznych oznaczeń tego rodzaju, musimy niestety poprze
stać na ustaleniach możliwych do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych 
metod.

Punktów zaczepienia dla powiązania systemu chronologicznego 
młodszej fazy kultury pomorskiej i grobów kloszowych z ogólnoeuropej
skim systemem chronologii względnej dostarczają nam przede wszyst
kim importy południowe, głównie kultury lateńskiej, oraz formy od 
nich pochodne, a ponadto w pewnym stopniu importy i ślady oddziały
wań kultury jastorfskiej, a wreszcie strefy zazębiania zasięgów naszej 
i innych dobrze datowanych kultur. W niniejszym szkicu zamierzam za
jąć się zagadnieniem datowania zaniku kultury pomorskiej oraz chrono
logii znanych z jej zespołów zabytków, głównie zapinek, typów staro-, 
Wczesno-, i środkowolateńskich, a także schyłk owohalszta.ckich.

Ze względu na zasadnicze znaczenie, jakie posiada kwestia poprawne
go ustalenia chronologii zaniku kultury pomorskiej i grobów kloszowych 
w pierwszej kolejności postaram się zestawić d przeanalizować dane na 
ten temat. Niestety istnieje znaczny hiatus pomiędzy najmłodszą licz-

174; M. Gądzikiewiicz-Woiźndafc, Cmentarzysko lużycko-kloszowe War
szawa —- Grochów, stanowisko „Brylow.szczyzna”, Materiały Starożytne, t. T: 1961, 
s. 47-110; A. Kietlińska, R. Miik ł as z ews k a - Bale er, Cmentarzpsko 
grobów kloszowych we w‘si Transbór, powiat Mińsk Mazowiecki, Materiały Sta
rożytne, t. 9: 1963, s. 256—326; B. Zawadzka, Cmentarzysko grobów kloszo
wych w Warszawie —• Henrykowie, Materiały Starożytne, t. 10: 19'64, s. 229—-321; 
B. C h o m e n t o wsk a, Cmentarzyska kultury pomorskiej na Mazowszu, Swia- 
towiit, t. 31: 1970, s. 189—270; A. Niewęgłowski, Stosunki kulturowe 
i osadnicze na początku okresu lateńskiego na Mazowszu, Wiadomości Archeolo
giczne, t. 37: 1972, s. 11^-40.
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Rye. 1. Zapinki typów późnohalsztackich i starolateńskich z ziem polskich: a — 
Grabonóg; b, c, f — Kietrz; d — Bielawska Wieś; e — Lipka, g — Dobra; h — 

Stara Kopemia; brąz — b, d, e; żelazo —1 a, c, f, h
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niejszą serią dobrze datowanych zespołów kultury pomorskiej i grobów 
kloszowych, a najstarszymi dobrze datowanymi zespołami kultur prze
worskiej i oksywskiej, które zajmowały później większość jej obszaru. 
Z zespołów kultury pomorskiej i grobów kloszowych nie jest bowiem 
znany ani jeden zabytek typu młodszej fazy wczesnego okresu lateńskiego 
(LT B2). Faza ta. zaś jest na ziemiach polskich dobrze reprezentowana 
w zespołach grupy lokalnej kultury lateńskiej ze Śląska Środkowego 
i nieco słabiej na Górnym Śląsku. Jak dotąd trwanie interesującej nas 
kultury w okresie późniejszym niż starsza faza wczesnego okresu 
lateńskiego (LTB i) prawdopodobnie dokumentuje w sposób bezpośredni 
i bezsporny tylko jeden zespół. Jest to jama nr 333 z osady na stanowisku 
3 w Gniewowie, gm. Śmigiel2, w której znaleziono zapinkę typu chara
kterystycznego dla wczesnej fazy środkowego okresu lateńskiego (LT Cj) 
i nieliczną serię ułamków naczyń wstępnie określonych jako „łużycko- 
-pomorskie”. O ile w trakcie opracowania osady w Gniewowie, z której 
znane są też obiekty wczesnoprzeworskie, zostanie po
twierdzona wstępna klasyfikacja kulturowa interesującej nas jamy, uzy
skamy bardzo poważny argument dla precyzyjnego wyznaczenia cezury 
chronologicznej między kulturą pomorską i przeworską, i to co ważniej
sze argument dotyczący terenu, na którym prawdopodobnie wykrysta
lizowała się kultura przeworska. Więcej wątpliwości wywołuje klasy
fikacja kulturowa grobu nr 40 z Sokołowie3, tym bardziej iż odkryta 
w nim zapinka konstrukcji środkowolateńskiej przypomina bardziej typ 
B według systematyki J. Kostrzewskiego, a więc formę masowo wystę
pującą w kulturze przeworskiej. Związek dalszych zabytków metalowych 
typu środkowolateńskiego z kulturą pomorską, np. miecza z Warszawy- 
-Żerania 4, fibuli (ryc. 2 d) z Dotrzymy5, a tym bardziej innych wymde-

2 Informację o tym znalezisku zawdzięczam dr. T. Makiiewiczowi z Poznania.. 
Zapinka ta reprezentuje typ będący jednym z głównych wyznaczników stadium 
LT Ci. Posiada ona bliskie odpowiedniki w fibulach z Iwanowic (por. J. Rosem- 
-Pir ze'Wo r sika, Zabytki celtyckie z ziem Polski, Swiatowit, t. 19: 1946—1947 
(1946)., s. 185 n., ryc. 8, 15) i z Brzeźniaka (M. D. W olągiewicz, Późnolateńskie 
wiaderko drewniane z Brzeźniaka, po,w. Łobez, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 
t. 7: 1861, s. 173 n.). Por. też V. Knita, Les deux fibules lateniennes de Confirms 
(Marne), Etudes Celtiques, t. 14, z. 2: 1975, s. 377 n.

3 L. J. Łuka, Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego 
w Sokołowicach, w pow. kościańskim, Fantes Praehistorici, t. 3: 1953, s. 119 n., 141, 
ryc. 29 c.

4 T. Malinowski, (Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, 
Wrocław I960', s. 80, 219) zaliczył grób z Warszawy — Żerania do kultury po
morskiej. Forma grobu lepiej odpowiada zwyczajom anatnym z wczesnej fazy 
kultury przeworskiej, kiedy to też upowszechnia się zwyczaj wkładania broni do
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10 cm

Ryc. 2. Zapinki kowalowickie i lateńskie z ziem polskich: a — Kietrz; b __ Bobro
wice; c — Kaciice; d — Warszawa—Dotrzyma; brąz —. d; żelazo — a__c

nianych w tym związku przedmiotów, można uznać za bardzo wątpliwy 
lub też nawet całkowicie wykluczyć. Niestety jama z Gniewowa dostar
czyła niewiele i to na dodatek mało charakterystycznych ułamków ce
ramiki. Jej inwentarz nie będzie więc prawdopodobnie mógł stanowić 
podstawy dla wyróżnienia najmłodszej fazy omawianej kultury. * 5

grabu. Dlatego też skłonny jestem odnosić miecz i pochwę do młodszej fazy 
środkowego okresu lateńskiego (i kultury przeworskiej), chociaż analogie pochodzą 
głównie ze starszej fazy tego okresu (por. J. M. de Navarro, Zu einigen 
Schwertscheiden aus La Tene, Bericht der Römisch-Germanischen ’ Kommission 
nr 40: 1959, s. 100 i passim; tenże, The Finds from the Site of La Tene; t. I, 
London 1972, s. 65 n., szczeg. s. 97 n.).

5 Przynależność tej fibuli do zespołu „kloszowego” przyjmował np. S. No
sek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną miądzy- 
rzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, Sectio F', t. 6: 1951 (1957), s. 302—-304). 
Okoliczności znalezienia tej fibuli i jej kontekst są jednak niejasne (por. J. Ro- 
s®“f^rze'w owsika» OJ), cii., s. 248—250), nie można więc wykluczyć możli
wości, iż na tym cmentarzysku istniały też pochówki wczesnoprzeworskie i z jed
nego z nich mógł pochodzić omawiany zabytek. Sugestie przypisujące związek 
z zespołami „pomorskimi” lub „kloszowymi” dalszych zabytków typu środkoWo- 
lateńskiego wydają się zaś całkowicie bezpodstawne. - '
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'Krytycznie ustosunkowując się do omawianej grupy zabytków, co 
jest niezbędne, można jednak zaryzykować hipotezę, iż być może po 
przerwie obejmującej okres odpowiadający młodszemu stadium wczes
nego okresu lateńskiego (LT B2), w początkach środkowego okresu lateń
skiego zaczęły się ponownie ujawnić ślady powiązań kultury pomorskiej 
ze światem celtyckim.

Powyższe ostrożne sformułowania nie oznaczają, iż kwestionuję 
istnienie powiązań o charakterze genetycznym między kulturą pomor
ska i grobów kloszowych, a kulturami przeworską i oksywską 6. Hipoteza 
ta wydaje się bowiem być potwierdzona przez kilka istotnych przesłanek. 
Przypomnijmy tu podstawowe dane przemawiające na rzecz wspomniane
go przypuszczenia. Stwierdzono kontynuację użytkowania sporej liczby 
cmentarzysk, które zostały założone przez ludność kultury pomorskiej 
i pełniły swe funkcje nadal w okresie następnym. Rozmieszczenie gro
bów na niektórych z nich (np. Błonie, Wyimysłowo, Stary Targ, Zadowi- 
ce) dowodzi wyraźnie ciągłości tradycji grzebalnej, co można uznać za 
wskazówkę, że nie istniała wyraźna przerwa w ich użytkowaniu 7. Obser
wuje się też utrzymywanie się nadal w młodszym okresie przedrzym- 
skim ustalonych uprzednio zasadniczych granic stref zasiedlenia i re

6 Bor. np.: J. Kostrzewski, Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der
Urgeschichte Polens, Wrocław 1965, s. 65 n.; tenże, Über die Beziehungen der 
pommereilischen Kultur und der wenedischen Kultur der Spätlatenezeit, [w:] 
l Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, t. II, Wrocław 1969, s. 131— 
143; K. Jażdżewski, Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Sło
wian na ziemiach polskich, Wiadomości Archeologiczne, t. 16: 1939 (1948), s. 107— 
128; R. Jamka, Zagadnienie ciągłości kulturowej w okresie lateńskim ze 
szczególmyim uwzględnieniem regionu kieleckiego, Rocznik Świętokrzyski, t. 3: 
1872, s. 154 n.; A. Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er, Wrocław 1972,
S- 58_©o; L. Krzyżaniak, Ze studiów nad kulturą pomorską w Wielko-
polsce, [w:] Materiały do prahistorii ziem polskich, część IV, z. 1, Warszawa 1971, 
s. 214 n.

7 Liczba cmentarzysk, z których znane są materiały kultury pomorskiej i prze
worskiej lub oksywskiej, jest o wiele większa (por. np.: H. Różańska, Cmen
tarzysko z okresu lateńskiego w miejscowości Suchodól, pow. Sochaczew, stano
wisko 1, Wiadomości Archeologiczne, t. 35: 1970, s. 52—68; W. Tetzlaff, 
Cmentarzysko z okresu lateńskiego w Zarębowie, pow. Aleksandrów Kujawski, 
Slavia Antiqua, t. 14: 1967, ,s. 253—306; A. Niewęgłowski, op. cit., s. 58 n.; 
L. Krzyżaniak, op. cit., s. 214 n.; E. Kaszewska, Kultura przeworska 
w Polsce środkowej, Prace i Materiały1 Muzeum Archeologicznego i Etnograficzne
go w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 22: 197(5, s. 195 n.; T. Dąbrowska,
Z problematyki późnego okresu lateńskiego na terenach Polski wschodniej, Wia
domości Archeologiczne, t. 35: 1970, s. 275 n.
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jonów koncentracji osadnictwa8, pomimo wystąpienia wyraźnych prze
mian w jego lokalizacji. Wykazano wreszcie przetrwanie pewnych 
elementów kultury». Mniejsze znaczenie wydają się mieć wspomniane 
niekiedy w tym związku tzw. zespoły mieszane. W szczególności okre
ślane niekiedy w ten sposób inwentarze grobów z Błonia10 wypada ra
czej uznać jako przemieszane inwentarze oddzielnych grobów. Szereg 
dalszych zaś obiektów podobnego typu zawiera stosunków późne formy 
kultury przeworskiej n.

, . PrZytoczone dane pozwalają podtrzymywać hipotezę o istnieniu ciągło
ści osadnictwa w centralnych rejonach obszeru zajętego przez kulturę po
morską i grobow kloszowych do młodszego okresu przedrzymskiego. 
Pojawienie się więc na tych terenach kultur przeworskiej i oksywskiej 
wyznacza termmus ante quem, czy właściwie nawet terminus ad quem. 
zaniku kultury pomorskiej i grobów kloszowych. Z tego względu po
żądane wydaje się podanie podstawowych danych na temat datowania 
najstarszych materiałów kultury przeworskiej i oksywskiej, pomijając 
oczywiście kwestię ewentualnych różnic chronologicznych w ich poja
wieniu się w poszczególnych rejonach Polski.

Nie ulega wątpliwości, że pokrewne formom kultury lateńskiej za
bytki metalowe znane z zespołów najstarszej fazy kultur przeworskiej 
i oksywskiej reprezentują typy środkowolateńskie 12. Są to jednak głów
nie młodsze warianty, które można odnosić przede wszystkim do młod-

® Por. np Z. Woźniak, Zur Besiedlungsstetigkeit m der Latenezeit und die 
Methoden ihrer Bestimmung, [w:] I Międzynarodowy Kongres Archeologii sio 
unanskiej, t. I Wrocław 1968, s. 302-309; T. Malinowski, Problem pograni
cza praslowiansko-rUryjskiego, Slavia Antiqua,, t. 21: 1975, 28 n.

9 Por. prace cytowane w przyp. 6.
" Jamka’ °p. cU., s. 164 n.; J. Kostrzewami, op. cist., s. 87 n. 

co °f’ TJ Dąbrowska> °p- cit-> s- 275 n. Dość pewnym pochówkiem mie
szanym wydaje się być natomiast grób nr 266 z Zadowic (E Kaszewska 
Materiały z cmentarzyska w Zadowicach, pow. Kalisz (część III), Prace i Materiały

“T™* a*»-*»«-*»«»»^ itia
■ ujlcych "" ' XL 5- 6> XLI 3X ”ie »■' «mak »bytkó-., d.tu-

teZzZ01' rnü': • a°trZBWs kme ostgermanische Kultur der Spustu 
t^Wurzburg 1949; J. Kost r zew ski, W. Chmielewski 

K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, wyd. II, Wrocław 1965, s. 242 n.; R. H a c h - 
Hi?“”; Chromol°SK der jüngeren vorrömischen Eisenzeit, Bericht der 
Romr^-Germanmschen Komm^sio^ nr 41: 1960 (1961), s. 2^-74 i passim; J.Po-
L CeltiQUeS danS la f0rmati™ ** to civilisation de

M s " ?°TeS ArChe0l0sii Słowiańskiej, t. II, Wro-
, . 112 118, W. Hensel, Polska starożytna, Wlrocław 1973, s. 327 n.
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szego stadium tego okresu (LT C2)13 *. Datowanie kultury przeworskiej 
na stadium LT C2 jest także potwierdzone przez wystąpienie ceramiki 
typu kultury przeworskiej w chatach nr 3 i 8 osady w Nowej Cerkwi 
razem z fibulami typu Mötschwil, u, które są podstawowym wyznacz
nikiem stadium LT C215. Jedynie długie zapinki typu A według syste
matyki J. Kostrzewskiego można datować pewniej na wczesne stadium 
tego okresu (LT Cj). O jednej z nich, fibuli z Gniewowa, była już mowa 
wyżej. Spośród pozostałych związek z kulturą przeworską tylko fibuli 
z Lutomierska i Tuczna wydaje się być dość pewny16. Nie jest to wy
starczający argument dla bezspornego datowania początków tej kultury 
już od wczesnego stadium środkowego okresu lateńskiego, (a zwłaszcza 
do jego początków).

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech wczesnej fazy kultury
przeworskiej i oksywskiej jest przejęcie od kultury lateńskiej nie tylko sze
regu form zabytków, lecz także zwyczaju wyposażania grobów w zapinki,

13 Kryteria podziału środkowego okresu lateńskiego na 2 stadia i precyzyjniej
szego rozgraniczenia tego okresu od sąsiednich ostały przedstawione m. m. 
w następujących pracach: F. R. Ho d son, The La Tene Cemetery, at Mimsm- 
gen-Rain, Bern 1968, s. 14 n.; A. Half ner, Germania, t. 47: I960, s. 233—243; 
H. Potenz, Mittel- und spätlatenezeitliche Brandgräber aus Dietzenbach, Land
kreis Offenbach am Main, Studien und Forschungen, N. F. z. 4: 1971, s. 31 n.; 
K Peschei, Ein Gräberfeld der jüngeren Latenezeit in Vehlow, Kreis Kyritz, 
Veröffentlichungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte Potsdam, t. 6: 
1971 s 20 n.; M. Ciümar. Zur relativchronologischen Stellung des jüngsten 
Horizontes keltischer Gräberfelder in Mähren, Archeologicke rozhledy, t. 22: 1970,
s. 569—573; tenże Relativni chronologie keUskych pohrebist’ na Morave, Pa-
mätfky aircbeollogilüke, t. 5S: 19*75, s. 417 436.

u b Czerska Wyniki badań późnolateńskiej osady kultury celtyckiej kolo 
' Nowej Cerkwi, pow. Głubczyce, w latach 1958-1960, Wiadomości Archeologiczne,
t. 29: 1963, s. 290—201, 296, ryc. 6f, i, 12d, 20a, b.

15 Por. prace cytowane w przyp. 13. .
13 Por. E. Kiaszewiska, Fibule z późnego okresu lateńskiego i z początków 

okresu rzymskiego■ między Prosną i Pilicą, Prace i Materiały Muzeum Archeolo
gicznego i Etnograficznego w Łodizi, Seria Archeologiczna, nr . , s. ,
tafbl. II 11; T. Ma kie wic z, Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury 
przeworskiej w Tucznie kolo Inowrocławia (stanowisko 3), Fontes Archaeologici 
Fosnanienses, t. 26: 197*5, s. 129, 134, tafol, VII 19. Zespoły, z których pochodzą 
dalsze zapinki tego typu, jak wspomniana już fibula z Warszay.T — Dotrzymy 
i okaz z Kaźmierza (J. Kostrzewi i, Die ostgermanische Kultur s 15, 
ryc. 1), nie . są nam znane, brak jest więc pewności czy wiązały się one z obiektami 
przeworskimi. Z wczesnego stadium środkowego okresu lateńskiego mogą pocho
dzić też niektóre fibule .„kulkbwe” (J. Kostrzewski, op. cit., s. 25, 28, ryc , 
13- tenże Jeszcze o kulturze lateńskiej na obszarze byłego Królestwa Polskie
go, Przegląd Archeologiczny, t. 1, z. 3-4: 1921, s. 117), znane z zespołów kultury 

przeworskiej i oksywskiej.
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a grobów męskich w broń 17. Zwyczaj ten zaniknął ma ziemiach celtyckich 
Europy środkowej wraz , z końcem wczesnego stadium środkowego okresu 
lateńskiego, z okresów późniejszych groby są tam praktycznie rzecz 
biorąc nieznane18. Fakt, że ludność kultury przeworskiej zastosowała 
zwyczaje celtyckie, zarzucone po wczesnym stadium środkowego okresu 
lateńskiego, pozwala uznać cezurę między wczesnym i późnym stadium 
środkowego okresu lateńskiego jako terminus ad quem lub ante quem 
dla początków kultur przeworskiej i oksywskiej. Przedstawione wywody 
umożliwiają wysunięcie hipotezy, że zanik kultury pomorskiej i grobów 
kloszowych nastąpił najprawdopodobniej pod koniec lub z końcem 
wczesnego stadium środkowego okresu ^ateńskiego. Jak wiadomo, brak 
jest danych dla datowania absolutnego cezury między wczesnym a póź
nym stadium tego okresu. Połowa czasu jego trwania przypada około 
połowy II w. p.n.e. Być może więc, w okolicach tej daty nastąpił zanik in
teresującej nas kultury. Nieco wcześniej, bo na początek II w. p.n.e., 
wypadałoby datować ten fakt, gdybyśmy uznali walor dla naszego te
matu dat absolutnych proponowanych dla horyzontu materiałów typu 
Lumca Ciurei z Mołdawii19.

Zanik kultury pomorskiej na niektórych peryferyjnych terenach na
stąpił jednak nieco wcześniej. Na wschodzie część jej obszaru objęła 
nowo powstała kultura zarubiniecka, której początki sięgają początków 
środkowego okresu lateńskiego 20. Ta data oznacza prawdopodobnie rów

17 Na temat upowszechnienia się w strefie na północ od ziem celtyckich zwy
czaju wyposażania grobów w broń por. zwłaszcza K. Peschei, Frühe Waffen
gräber im Gebiet der südlichen Elbgermanen, [w:] Symposium Ausklang der 
Latene-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren 
Donau-Gebiet, Bratislava 1977, s. 261—281.

18 Por. zwłaszcza M. Ciämär, Zur relativ-chronologischen Stellung..., s. 563—
573; tenże, Relativni chronologie..., s. 432; W. Krämer, Das Ende der 
Mütellatenefriedhöfe und die Grabfunde der Spätlaienezeit in Südbayern, Ger
mania, t. 30: 1952, s. 330—337.

19 Por. S. Teodora, Contributii la cunosterea ceramicii din secolele III ■—■ 
II i. e. n. din Moldova, Studid si Cercetari de Istorie Veche, t. 18: 1967, s. 25— 
45; M. Babes, Noi date privind arheologia si istoria Bastarniilor; tamże, 
t. 20: 1969, s. 195—217; Z. Woźniak, Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej, 
Wirocław 1974, s. 148 n. (tam też dalsza literatura).

20 Por. T. Dąbrowska, Kultury zurbiniecka i czerniachowśka, [w:] Ma
teriały do prahistorii ziem polskich, część V, z. 4, Warszawa 1070, s. 134—148; 
tejże, Wschodnia granica kultury przeworskiej w późnym okresie lateńskim 
i wczesnym okresie rzymskim, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 
t. 2: 1978, s. 185 n.; Jiu. V. Kucharenko, Zarubineckaja kultura, Archeoło- 
gija SSSR, t. D 1—19‘: 1964, s. 30 n., 48 n.; L. D. P o b o 1, Strittige Fragen zur 
Geschichte der Zarubincy-Kultur, Zeitschrift für Archäologie, t. 9: 1975, s. 207 n.; 
tam też dalsza literatura. Na wczesną metrykę początków tej kultury mógłby
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nocześnie okres zaniku na tym obszarze kulrtury pomorskiej i grobów 
kloszowych. Pojawienie się na początku środkowego okresu lateńskiego 
zespołów kultury lateńskiej w rejonie Krakowa położyła zapewne kres 
istnieniu rzadkiego osadnictwa pomorskiego na tym terenie21 22. Jeszcze 
wcześniej zachodnie peryferie kultury pomorskiej weszły w skład kultury 
jastorfskiej25. Na cmentarzysku w Domaniowicach pod Głogowem za
chodziło prawdopodobnie zjawisko ciągłości tradycji grzebalnej. Inwen
tarze grobowe kultury pomorskiej są tu datowane m. in. przez fibule ko- 
walowickie, wielfeopiekarskie i z ptasią główką23. Z zespołów grupy gu- 
bińskiej kultury jastorfskiej znane są zaś zabytki typowe dla wczesnego 
stadium środkowego okresu lateńskiego 24. Na cmentarzysku tym wy
daje się, że mogła istnieć także dość słabo wydzielająca się faza jeszcze 
starsza, którą można byłoby prawdopodobnie paralelizować z częścią 
wczesnego okresu lateńskiego25. Przemiana kulturowa w tym rejonie 
mogła więc nastąpić już w ciągu wczesnego okresu lateńskiego.

wskazywać fragment zapinki konstrukcji wczesnolateńskiej z Czerska, raj. Ma- 
neviöe na Wołyniu (Ju. V. Kucharenko, op. cit., s. 30, tabl. 13: 1), której 
związek z kulturą zarubiniecką nie jest jednak całkiem pewny.

21 Por. S. Nosek, Kultura grobów skrzynkowych i podSkloszowyeh w Polsce 
południowo-zachodniej, Kraków 1946, s. 58 n., 70 n., 100 n., tabl. XXV; Z. Woź
niak, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław 1970, s. 104 n., 191 n.; tenże, 
Kształtowanie się stref zasiedlenia w Malopolsce zachodniej w fazach C i D 
okresu lateńskiego, Slavia Antiqua, t. 21: 1974 (1975), s. 47 n.

22 Por. R. W oł ą g i e w i c z, Uwagi do zagadnienia stosunków kulturowych
w okresie lateńskim na Pomorzu Zachodnim, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 
t. 5. 1959 (1960), s. 121—143; tenże, ObUcze kulturowe osadnictwa Pomorza Za
chodniego u progu n.e., [w:] Mwnera archaeologica. Iosepho■ Kastrzemski [...] 
oblata, Poznań 1063, s. 291—314; tenże, Kultura jastorfska na Pomorzu Za
chodnim, [w:] Materiały do prahistorii ziem polskich, część V, z. 4, Warszawa 
1970, s. 43—66; tenże, Der östliche Ausdehnumgsbereieh der Jastorf-Kultur imd 
sein siedlungsgeschichtliches Verhältnis zur pommerschen Gesichtsurnenkultur 
und der jüngeren vorrömischen Unterweichselgruppe, Zeitschrift für Archäologie,
R. 2: 1968, s. 180 n.; G. Domański, Studia z dziejów środkowego• Nadodrza 
w m—I wieku p.n.e., Wrocław 1975, s. 86 n. (rec. Z. Woźniak, Archeologia 
Polski, t. 22: 1977, s. 237—245)

23 A. Kołodziejski, Badania cmentarzyska w Domaniowicach, pow. Gło
gów, w latach 1964—1971, Sprawozdania Archeologiczne, t. 25: 1973, s. 115 n., 
ryc. 3—4, 7 . a—c.

24 tenże, op. cit., s. 127 n., ryc. 5 a—i, 6 a—1.
25 Przed pełną publikacją wszystkich zespołótw trudino sformułować pewne 

wnioski na ten temat, jednak wśród opublikowanych materiałów występują za
bytki, których zasadniczy czas występowania przypadał przed fazą Ripdorf, 
zwłaszcza krótkie klamry języczkowatć (por. A. Kołodziejski, op. cit., 
ryc. 7 o, p.
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Poważne trudności interpretacyjne nasuwają się w związku z nieliczną 
grupą zabytków kultury pomorskiej z rejonu na południe od Wrocła
wia 26. Jest to obszar, na który kultura lateńska nawarstwiła się już na 
przełomie faz A i B okresu lateńskiego. W chwili obecnej brak jest 
danych dla rozstrzygnięcia, czy te nieliczne materiały „pomorskie” są 
śladem krótkotrwałego i niezbyt intensywnego osadnictwa z okresu przed 
ekspansją celtycką, czy też są współczesne osadnictwu celtyckiemu, a ich 
obecność na tym obszarze była wynikiem kontaktów między oboma luda
mi. Rozstrzygnięcie tej kwestii posiadałoby poważne znaczenie dla stu
diów nad historią Śląska w tej epoce. Ze względu jednak na ubóstwo 
wzmiankowanej serii materiałów precyzyjniejsze ustalenie jej chrono
logii nie posiadałoby jednak istotniejszego waloru dla prób wypracowa
nia kryteriów bardziej ostrych podziałów chronologicznych materiałów 
omawianie kultury.

Zestawiając wnioski z dokonanego przeglądu danych na temat dato
wania zaniku kultury pomorskiej można sformułować następujące 
stwierdzenia generalne. Proces zmniejszania się obszarów zajętych przez 
naszą kulturę zaczął się w ciągu wczesnego okresu lateńskiego, a nasilił 
się w okresie około przełomu wczesnego i środkowego okresu lateńskiego. 
Zanik kultury pomorskiej w centralnej strefie jej zasięgu, związany z wy
krystalizowaniem się kultur przeworskiej i oksywskiej, nastąpił za
pewne pod koniec wczesnego lub około przełomu wczesnego i późnego 
stadium środkowego okresu lateńskiego. Warto podkreślić, że z punktu 
widzenia tematyki niniejszego szkicu można wyróżnić najmłodsze sta
dium kultury pomorskiej i grobów kloszowych, które przypada przy
puszczalnie na czas odpowiadający młodszemu stadium wczesnego 
(LT B2) i części (?) wczesnego stadium środkowego^ okresu lateńskiego 
(LT Ci), to jest na III i początek II w. p. n. e. Charakteryzuje się ono 
prawie zupełnym brakiem śladów kontaktów z kulturą lateńską. Jest 
to fakt o tyle zaskakujący, że ze względu na znaczenie elementów lateń
skich w kulturze przeworskiej i oksywskiej oczekiwaliśmy na
silenia tych wpływów u schyłku kultury pomorskiej. Dla ustalenia za
sobu form tego stadium bardzo istotne znaczenie posiadają materiały 
z rejonów peryferycznych, z jednej strony ze wschodniego pogranicza, 
a z drugiej zwłaszcza z cmentarzyska w Domaniowicach i sąsiednich 
obiektów, gdzie występują materiały tylko ze starszego stadium młod
szej fazy kultury pomorskiej i grobów kloszowych.

26 Por. T. Malitnoiwskli, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomor
skiej, Wrocław 1969, s. 177 n. i mapy; S. Pazda, Ze studiów nad kulturą 
wschodmopomorską na Dolmym Śląsku, Archeologia Polski, t. 15: 1970, s. 100
i mapy.
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Wspomniane wcześniejsze stadium. młodszej fazy kultury pomorskiej 
i grobów kloszowych charakteryzuje występowanie na części jej ob
szarów zapinek i rzadziej innych zabytków pochodzenia południowego. 
Strefą, gdzie są one liczniejsze, jest północna część Dolnego Śląska 
i Wielkopolska. W innych rejonach występują one o wiele rzadziej. 
Jednak zespół importów wczesnolateńskich z cmentarzyska w Rembie- 
linie leżącego na południowej peryferii kultury kurhanów zachodnio- 
bałtyjskich27 28 pozwala przypuszczać, że zabytki typu lateńskiego mogły 
być częściej użytkowane na obszarach przyległej strefy, to jest na 
Mazowszu, we wczesnym stadium wczesnego, okresu lateńskiego. Być 
może. nie wytworzył się jednak zwyczaj wkładania ich do grobów.

W interesującym nas stadium kultury pomorskiej występują zabytki 
nawiązujące do typów schyłkowohalsztackich, starolateńskich (LT A) 
i starszego stadium wczesnego okresu lateńskiego (LT Bi). Początki 
omawianego stadium pokrywają się najprawdopodobniej z datą roz
przestrzenienia się kultury pomorskiej na tereny Śląska i południowej 
Wielkopolski2S. Można je więc wyznaczyć nie tylko za pomocą najstar
szych form występujących w zespołach pomorskich, lecz również okre
ślić to stadium jako generalnie rzecz biorąc młodsze od okresu, na jaki 
są datowane najpóźniejsze typy znane z kompleksów kultury łużyckiej 
tych obszarów 29.

Jak wiadomo, abstrahując od kilku wyjątkowo późnych zabytków, 
liczniejszą serię datującą końcową fazę kultury łużyckiej tworzą brą
zowe zapinki konstrukcji późnohalsztackiej (por. rye. 1 b, c), nie cał
kiem słusznie zwane zapinkami certoskimi30, oraz zbliżone do nich zapinki

27 Ł. O kulić z, A. Pozarzycka, W. Nowakowski, Stanowisko 
z, wczesnej epoki żelaza w Rembielinie, pow. Przasnysz, Sprawozdania Archeolo
giczne, t. 26: 1974, s. 70 n., ryc. 2 a—c, e.

28 Por. np.: J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, 
Pradzieje Polski, s. 219 n.; T. Malinowski, Uwagi na temat zbieżności po
między kierunkami rozwoju niektórych form obrządku pogrzebowego kultury 
łużyckiej w Polsce i ekspansji kultury pomorskiej, [w:] Munera archaeologica..., 
s. 201—'229; S. Pazda, op. cit., s. 95 n.; L. Krzyżaniak, oP. cit., s. 223 n.

29 W aktualnym stanie hadań wydaje się .rzeczą pewną utrzymywanie się 
w niektórych rejonach kluitury łużyckiej współcześnie z występującymi w po
bliżu zespołami kultury pomorskiej. Prawdopodobnie było to jednak, wyjąiwszy 
niektóre rejony, zjawisko w zasadzie krótkotrwałe.

ao Z ziem polskich znamy ogółem. 18 egzemplarzy tych zapinek należących 
do. zespołów kultury łużyckiej. Ich zestawienia publikowali: J. Kostrzewski, 
Les fibules du type de la Certosa en Pologne, [w:] Spomenice u poćast prof, dr 
Gorjanovic-Krambergera, Zagreb 1925—1926, s. 512—516; tenże, Wielkopolska 
w czasach przedhistorycznych, wyd. II, Poznań 1923, s. 137, 289, przyp. 572; 
J. Antoniewicz, Zabytki halsztackie z Bogumiłowa i Pyszkowa, w pow. sie-
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(ryc. la) z ozdobną nóżką (tzw. Fusszierfibedn) 31. Analogiczne lub nie
znacznie zmienione fibule (często żelazne) występują też w komplek
sach „pomorskich”32. Cezura pomiędzy kulturą . łużycką i pomorską na 
Śląsku i w południowej Wielkopolsce przypadała więc prawdopodobnie 
około połowy okresu występowania zapinek omawianego rodzaju.

Polskie fibule kuszowate typu certoskiego nie były przedmiotem 
gruntowniejszego, nowszego opracowania33, są poza tym bardzo rzad

radzkim, Swiatawit, t. 18: 1$3&—1945 (1947), s. 14 ja.; J. Ro sen-Przeworska, 
Zabytki okresu wczes-nolateńskiego na ziemiach Polski, tamże, s. 45—58; 
L. J. Łuka1., Importy italskie i wschodnioalpejskie na obszarze kultury „łu
życkiej” okresu halsztackiego w Polsce, Slavia Antiqua, t. 6: 1957—r1959, s. 28 n.; 
T. Dobrogcwski, Grób skrzynkowy z Niemierzyc w pow. nowotomskim 
(davon, grodziskim), Przegląd Archeologiczny, t. 6, z. 2—3: 1938—1939, s. 270 n. Por. 
także: A. Kołodziejski, Badania zespołu osadniczego ludności kultury łu
życkiej z okresu pó&nohalsztackiego w Widnie, powiat Lubsko, w latach 1966— 
1969, Sprawozdania Archeologiczne, t. 23: 1971, s. 102 n., ryc. 5a, 6 (konstrukcja 
niekuszowata); M. Gedl, Ze studiów nad schyłkową fazą kultury łużyckiej, 
Archeologia Polski, t. 17: 1972, s. 332 ni, ryc. 5c; tenże, Kietrz, district of 
Głubczyce, [w:] Recherches archeologiques de 1971, Kraków 1972, s. 13, ryc. 2: 
1—2.

31 Zapinki z ozdobną nóżką znane są z dwóch stanowisk kultury łużyckiej: 
Grabonoga (J. Kostrzewski, Les fibules..., s. 518, tabl. XVI 3) i Grzmią
cej (M. Gedl, Ze studiów..., s. 333, ryc. 16 a—to). Zapinki te w polskiej lite
raturze przedmiotu zaliczano do grupy fibul certoskich. Również okaz z grobu 
1801 w Kietrzu (M. Gedl, Ze studiów... s. 320, ryc. 5c) może być uznany jako 
zapinka z ozdobną nóżką.

32 Z ziem polskich znamy ogółem. 32 okazy zapinek certoskich związanych z kul
turą pomorską. Dane na ich teimat są zawarte w pracach cytowanych w przyp. 30 
a ponadto: E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und 
Polen, Berlin 1929, s. 97—98, 160 n.; S. Pazda, op. cit., s. 106, 111 n., mapa 4; 
L. J. Łuka, Grób ciałopalny z okresu halsztackiego w Wymysłowie w pow. 
gostyńskim, Z otchłani wieków, t. 17: 1948, s. 18, ryc. 2b; tenże, Nowe cmen
tarzyska kultury pomorskiej w Wielkopolsce, Fontes Archaeologies Posnanienses, 
t. 8—9: 1957—1958, s. 175 n., ryc. XVI 4, XIX 4; tenże, Groby kultury pomor
skiej z Wymysłowa w pow. gostyńskim, Z otchłani wieków, t. 17: 1948, s. 107— 
115, ryc. 12, 22; I. Jadczykowa, Kultura wschodniopomorska i kultura gro
bów kloszowych w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 22: 1975, s. 167 n., tabl. VIII 5;
S. Nosek, Ftltura grobów skrzynkowych..., s. 22 n., tabl. VI 6, XXII 3—4;
T. D o b r o g r w s ki, op cit., s. 271 n., ryc. 4:4.

33 Dawne opracowania J. Kostrzewskiego (Les fibules..., passim) 
i J. R o s en - P r z e w o<r sk ie j (Zabytki okresu wczesnolateńskiego..., passim) 
stały się bowiem już dawno przestarzałe.
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kie poza ziemiami polskimiu. Jednak na podstawie porównania ich 
kształtu i konstrukcji z innymi typami fibul można uzyskać dane dla 
ramowego ustalenia ich chronologii. Nóżka większości okazów z ziem 
polskich mieści się niewątpliwie w konwencji znanej z właściwych za
pinek typu Certosa, podobnie jak ukształtowanie kabłąka starszych form. 
Budowa części przedniej nie znajduje jednak odpowiedników we właści
wych zapinkach certoskich. Wszystkie nasze okazy mają bowiem kuszowatą 
cięciwę, a bardzo wiele z nich to okazy dwudzielne ze sprężyną osadzo
ną na osi. Tego typu konstrukcja pojawiła się w młodszym stadium okre
su halsztackiego« (Ha D2), prawdopodobnie w strefie na północ od Alp. 
Obie wersje tej konstrukcji (jedno- i dwudzielność) dominują wśród 
młodszych wariantów halsztackich fibul bębenkowych (Paukenfibel) i są 
regułą u tzw. zapinek z ozdobną nóżką34 3S. Konstrukcję tego typu spotyka

34 Okazy z ziem polskich różnią się w sposób zasadniczy od klasycznych za
pinek certoskich, które mają jednostronną spiralę. Występują one licznie poza 
Italią w strefie na północ od Alp (por. M. Primas, Zur Verbreitung und. 
Zeitstellung der Certosafibel, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral- 
muiseums Mainz, t. 14: 1967, s. 99 n.). Dominują też one na terenie Czech (J. Fi
lip, Keltove ve stfedni Europe, Praha 1956, s. 77—81).

W strefie wschodnio alpejskiej występują natomiast kuszowate' fibule certoskie, 
które różnią się wielu szczegółami konstrukcji, a zwłaszcza cięciwą, por. np.:
E. Jerem, The hate Iron Age Cemetery of Szentlörinc, Acta Archaflologica 
Academiae Scienitiarum Hungaricae, t. 20: 1968, s. 184 n., ryc. 19^26, 30, taibl. 
XXXVII, XXXVIII 1—3; tejże. Zur Geschichte der späten Eisenzeit in 
Transdanubien. Späteisenzeitliche Grabfunde von Bereme-nd (Komitat Baranya), 
tamże, t. 25: 1973, s. 84, tabl. XVII 2, 3, 7, 8; S. Ga brow ec, Zur Hallstattzeit 
in Slovenien, Germania, t. 44: 1966, ryc. 20: 7; B. Terźan, N. Tram,pu<ź, 
Prispevek k hronologiji svetolucijskie skupine, Arheoloski Vestnik, t. 24: 1973
(1975), talbl. 18:2, B. Terźan, Valicna vas, tamże, tabl. 3:9.

Stosunkowo^ bliskie naszym egzemplarze znane są z Podoli II (V. Pod- 
boriky, Die Stellung der südmährischen Horäkov-Kultur im Rahmen des 
danubvschen Hallstatt, [w:] Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit 
in Mitteleuropa, Bratislava 1974, s. 404, ryc. 7 B3), ze Slatinek (A. Goittwald, 
Pohfebi&te na Nivkäch u Slatinek, Casopis VLastineckeho Spolku Musejniho 
v Olomouei, t. 47: 1935, ryc. 1:5) oraz z Wiesenau (S. Griesa, Bemerkenswerte 
Funde- von einem früheisemzeitlichen Gräberfeld bei Wiesenau, Kr. Eisenhütten
stadt, Ausgrabungen und Funde, t. 13: 1968, s. 132 n., ryc. 2 f—g).

35 Por.: J. Bergmann, Entwicklung und Verbreitung der Pavikenfibel,
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. 5: 1958, s. 18—
77; G. Mansfe Id, Die Fibeln der Heuneburg 1950—1970, [w:] Heuneburg- 
studien, t. II, Berlin 1973, s. 23 n.; G. Neumann,, Die Filbeln vom Kleinen 
Gleichberge bei Römhild, Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wfilslsm- 
schaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, t. 64 z. 3, Berlin 1973, s. 10— 
13, 37 n„ tabl. I 11—28, II 1—21.
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my również nierzadko u zapinek typów starolateńskich3G. Fibule bęben
kowe młodszych odmian (z grupy Doppelpaukenfibeln) występują rów
nież na obszarze kultury jasitorfskiej 36 37, a jeden egzemplarz (rye. 1 f) 
pochodzi ze schyłkowołużyckiego cmentarzyska w Kietrzu 38. Szczególnie 
bliskie kuszowatym zapinkom certoskim są zapinki z ozdobną nóżką, 
wśród których spotyka się egzemplarze z analogicznie ukształtowanym 
kabłąkiem 39, a jedyna różnica polega na prostopadłym umieszczeniu na 
nóżce dużego, bardziej ozdobnego guza (rye. 1 a). Strefa masowego wy
stępowania zapinek tego zachodniohalsztackiego typu kończy się w połu
dniowo-zachodniej Turyngii, lecz pojedyncze egezmplarze występują da
lej w kierunku północno-wschodnim i wschodnim40, w tym też na zie
miach polskich41. Wydaje się więc, że omawianą grupę zapinek należy 
uznać jako swoiste skrzyżowanie fibul certoskich i fibul z ozdobną nóżką. 
Chronologię polskiej grupy kuszowatych fibul certoskich można więc 
ustalić wykorzystując dane zarówno dotyczące datowania zapinek cer-' 
towskich jak i grupy z ozdobną nóżką.

Fibule z ozdobną nóżką występują w młodszym stadium okresu hal
sztackiego D (Ha D2), być może nie od początku tego stadium, a na ob
szarach, gdzie wyróżnia się jeszcze późniejszą fazę, określaną bądź jako

36 Pot. np. G. Neumann, op. cit., tabl. III—V, VI 1—5, XA, XB;
E. P enning ex, Der Dürrnberg bei Hallein, t. I, München 1972, tabl. 11: A 
1—4, B-l, 17: CI, 27:1, 37:3—4, 30:1—2, 49:2—4, 56:1, 59:2; F. M oosleit ner, 
L. Pauli, E. Penning er, Der Dürrnberg bei Hallein, t. II, München 1974, 
tabl. 135:2—8, 137:1—2, 146:3, 160:1; W. Dehn, Die Doppelvogelkopffibel aus 
dem Val-de-Travers, [w:] Helvetia Antiqua. Festschrift Emil Vogt, Zürich 1966, 
s. 137f—146: J. Filipj, op. cit., ryc. 78:2; K. Ludikovsky, Akeramicky
Horizont bohatych hrobü zen na Morave, Pamätky areheoloigidke, t. 55: 1964, 
s. 321 n., ryic. 8:1.

37 Bor.. J. Bergmann, op. cit., mapa. 1 i passim; G. Mansf eld, op. cit., 
s. 23 n., 264 n., mapa 1; H. Keiliing, Eine besondere Kettenplattenschmuckform 
der vorrömischen Eisenzeit von Tangermünde, Kr. Stendhal, Jahresschrift für 
mitteldeutsche Vorgeschichte, t. 55: 1971, s. 267 nv, ryc. 7, 10.

38 M. Gedl, Kietrz..., s. 13, ryc. 2:3. Zapinkę tę można zaklasyfikować do 
wczesnego typologieznie wariantu tzw. Doppelpaukenfibel (odmiana V 1 J. Berg
mann, op. cit., s. 34 n., ryc. 3), którą to odmianę odnosi Bergmann głównie do 
Ha D3.

39 Por. np.: G. Mansfeld, op. cit., tabl. 10—11, 20: 771—773, 21: 774^-779;
G. Neumann, op. cit., tabl. I 22, II 15—18.

40 G. Mansfeld, op cit.,, s. 37 m, 224 n., mapa 1; G. Neumann, op. cit., 
s. 37 n.

41 Oprócz wcześniej wymienionych (przyp. 31) egzemplarzy z zespołów kultu
ry łużyckiej należy tu także fibula z Nowodworów (J. Ant oni erwic z o wa, 
Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy, Swiä- 
towit, t. 13: 1929, s. 121, ryc. 35 c).
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stadium Ha D 3 lub jako faza przejściowa do okresu lateńskiego (Ha 
D3/Lt A), stają się szczególnie charakterystyczne dla tego właśnie hory
zontu 42. Występują one m. in. masowo w najmłodszych warstwach 
Heuneburga43, a także należą do inwentarza słynnego grobu z Vix 4b 
Zapinki te nie wchodzą jednak w skład typowych inwentarzy najstarszej 
fazy kultury lateńskiej. Wydaje się więc, że upowszechnienie się fibul 
z ptasią główką i pokrewnych form w południowej części NRD 45 oraz 
w Czechach 46 można uznać jako górną granicę możliwego czasu napływu 
zapinek z ozdobną nóżką na ziemie polskie. Musiało to więc prawdopo
dobnie nastąpić przed młodszym stadium okresu lateńskiego A. Z tego 
względu polskie egzemplarze zapinek z ozdobną nóżką mamy prawo uz
nać za jedne z najstarszych okazów w omawianej grupie (ryc. 3), pod
czas gdy w dotychczasowej literaturze przedmiotu uważano je za jedne 
z najmłodszych. Typowymi zapinkami z ozdobną nóżką są okazy z Grzmią
cej i Grabonpga (ryc. 1 a) należące do zespołów kultury łużyckiej i fibula 
z Nowodworów z zespołu „pomorskiego” 47.

Początek stadium Ha D2 na obszarach zachodniohalsztackich jest od
noszony zwykle do około połowy VI w. p. n. e. 48 lub najpóźniej do czasu

42 Por. zwłaszcza G. Mansfeld, o,p. cit., s. 55—87; O. H. F r e y, Fibeln
vorn westhällstättischen Typus ans dem Gebiet südlich der Alpen, [w:] Oblatio 
raccolto di studi di Antichita ed Arte in onore di Aristide Calderini, Como 
1971, s. 355—386; U. S c h a a f f, Ein keltisches Fürstengrab von Worms-He- 
rmscheim, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. 18: 
1971, s. 74 n.; E. Sangmeister, Die Hallstatt grab er im Hagenauer Forst 
und die relative Chronologie der jüngeren Hall Stattkultur im Westen, [w:] Mar- 
burger Beiträge zur Archäologie der Kelten, Bonn 1969, s. 154 n.; H. Potenz, 
Zu den Grabfunden der Späthallstattzeit im Rhein-Main-Gebiet, Bericht der 
Römisch-Germanischen Kommission nr 54: 1873 (1974), s. 141 n. i pasisim;
A. Haffm.er, Ein Grabhügel der Späthallstattzeit von Riegelsberg Landkreis 
Saarbrücken, 16. Bericht der staatlichem Denkmalpflege im Saarland, 1969, 
s. 49 n.; H. Zürn, Zum Übergang von Späthallstatt zu Latene A im süd- 
westdeutschen Raum, Germania, t. 30: 1952, s. 38 n.; tenże, HaUstattforschun- 
gen in Nordwürtemberg, Stuttgart 1970, s. 107 n.; L. Pauli, Untersuchungen 
zur Späth allstattkultur in Nordwürtemberg, Hamburger Beiträge zur Archäolo
gie, t. 2: 197S, s. 18 n.

43 G. Mansf eld, op. cit., s. 37 n.
44 R. Joffroy, L’oppidum de Vix et la civilisation haüstattienne finale 

dans l’Est de la France, Dijon 1960, tabl. 24:7.
45 Por. K. Peschei, Zum Flachgräberhorizont der Latenekultur in Thürin

gen, Alba Regia, t. 14: 1975, s. 207 n., ryc. 3; G. Neumann, op. cit., s. 15 n., 
42 n., tabl. III, IV, V 1—9, 14, VII 9—11, XA, XB.

46 Por. J. Filip, Keltove ve stfedni Europe, s. 81—86; V. Kruta, L’art.
celtique en Boheme, Paris 1975, s. 9 n.. mapa 1.

47 Por. przyp. 31 i 41.
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około r. 500 48 49. Jego koniec nastąpił prawdopodobnie nieco przed połową 
V w. p.n.e.50. Zagadnieniem nie w pełni wyjaśnionym jest kwestia mo
żliwości współczesnego trwania kultury halsztackiej w niektórych rejo
nach (tzw. faza Ha D3) z kulturą lateńską fazy A, czyli być może nawet 
do końca V w.S1. Ostateczne wyjście z użycia interesującego nas typu 
konstrukcji (tzn. kuszowata cięciwa i dwudzielność) nastąpiło przed po
łową IV w. p.n.e. wraz z upowszechnieniem się zapinek o konstrukcji 
wczesnolateńskiej — typów miinsingeńskiego, duchcowskiego i pokrew
nych 52.

Fibule certoskie właściwe, tzn. z jednostronną spiralą, pojawiają się 
razem z zapinkami z ozdobną nóżką w zespołach środkowego stadium 
III fazy kultury Este, to jest pod koniec VI w., a stają się masowe w na
stępnym stadium w ciągu V w. p.n.e.S3 54. Występują też one sporady
cznie z zabytkami typu latenu A, np. w Lovöicach na Morawach 5i, a spe

48 Por.: W. Dehn, O. H. Frey, Die absolute Chronologie der Hallstatt-
und Frühlatenezeit Mitteleuropas auf Grund des Südimports, [w:] Atti del VI 
Congresso Internazwnale delle Scienze Preistoriehe e Protoistoriche, t. I, Firenze 
10(62, s. 200 n.; O. H. Frey, Fibeln vom westhällstättischen Typus...) tenże, 
Die Entstehung der Situlenkunst, Berlin I960, s. 18 n.; O. H. Frey, S. Ga
bro v ec, Zur Chronologie der Hallstattzeit im astalpenraum, [w:] Actes du 
VUIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, t. I, 
Beograd 1971, s. 193 n.; G. Kos sack, Südbayern während der Hallstattzeit, 
Berlin 1950, s, 50 n.; P. Uenze, Zur Frühlatenezeit in der Oberpfalz, 
Bayerische Vorgesehichtsblätter, t. 29: 1964, s. 77 n.; Por. też prace cytowane 
w przyp. 42.

49 Chronologię tę postuluje ostatnio G. Mansfeld, op. cit., s. 87 n.
50 Por. W. Dehn, O. H. F r e y, op. cit., s. 205 n.; G. Mansfeld, op. cit., 

s. 87 n. i inne prace cytowane w przyp. 42 i 48.
51 Pcir. prace cytowane w przyp. 42 i 48. Ziwiolemnilkaimi -współczesności póź

nych zespołów typu halsztackiego i najwcześniejszych typu lateńskiego, na 
cerubraflffiiyeh obszarach tej kulltuiry są przede rwsizytsitkim H. Zürn, P. Uenze, 
G. Mansfeld, L. Pauli.

52 Zapinki te, poza nielicznymi wyjątkami, są bowiem jednodzielne, mają cztero- 
lub sześciozwojową sprężynę i przednią cięciwę, por. np.: V. Kruta, Le tresor de 
Duchcov dans les collections tchöcoslovaques, Üsti nad Labern 1971.

5* Por. M. Primas, Zur Verbreitung und Zeitstellung der Certosafibel, Jahrbuch 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. 14: 1967, &. 99 n.; O. H. Frey, 
Die Entstehung..,, s. 18 n.; tenże, Fibeln..., & 355 n.; O. H. Frey, 
S. Gabtov.ec, op. cit., s. 193 n.; S. G ab rove c, Zur HallstatiZ'sit..., -s. 29 n.; 
B. Terźan, op. cit., s. 679 n.; B. Terźan, N. Trampüz, op. cit., s, 433 n.; 
M. Gustin, Kronologija notranjske skupine, Arheoloski Vestnik, t. 24: 1973 (1975),
s. 474 n.

54 M. Ciźmar, Relativni chronologie..., s. 417 n.; tehże, K otäzce poćatku 
pohfibiväni na płochych kellskych pohfebistich na Morave, Archeotagidkó rozhledy,
t. 22: 1970, s. 196—199. Na temat kontekstu, z jakiego pochodzą czeskie egzemplarze 
zapinek certoskich por. J. Filip, op. cit., s. 77 n.
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cyficzna, masywna odmiana zwana typem Ticino (vel Tessin) trwa do 
wczesnej fazy wczesnego okresu lateńskiego 5S. Odmienne od naszych ku- 
szowate zapinki certoskie znane ze strefy wschodnioalpejskiej są od
noszone na terenie Jugosławii do tzw. horyzontu hełmów typu Negovo, 
charakteryzującego się również obecnością wpływów kultury lateń
skiej, który jest datowany na zaawansowany V w. i późniejS6. Ku- 
szowate fibule certoskie z Węgier (odmienne od naszych) są odnoszone 
do drugiej połowy V i ewentualnie pierwszej połowy IV w. p.n.e.57.

Na podstawie przytoczonych danych starsze odmiany kuszowatych 
fibul certoskich, znane głównie z zespołów kultury łużyckiej, a rzadziej 
z „pomorskich”, można odnosić do czasu odpowiadającego samemu 
schyłkowi okresu halsztackiego D i być może początkom okresu lateńskie
go A, czyli umieszczać w zasadzie w V w. p.n.e. (ryc. 3).

Młodszy wariant kuszowatych fibul certoskich, znany z zespołów 
kultury pomorskiej, wyróżnia się posiadaniem szerszego kabłąka oraz 
umieszczeniem u niektórych okazów na przedłużeniu kabłąka w części 
przedniej występu z guzkiem (ryc. 2 e), przypominającego swym kształ
tem nóżkę zapinki58. Jest to lokalny wariant znany tylko- z ziem pol
skich. Dzięki umieszczeniu tego dodatkowego guzka w kształcie fibuli 
uzyskano efekt symetrii. Analogiczne zjawisko spotyka się nierzadko 
wśród zapinek z kręgu najwcześniejszej sztuki lateńskiej, szczególnie

55 Por. np. M. Primas, op. eit, s. 115 n.; F. R. Hodson, op. cit., tabl 13- 
708, 19:783, 21:789, 28: 851—852; F. Moosleitner, L. Pauli, E. Penninger, 
op. cit., tabl. 195A; E. P e -nin in'g e r, op. cit., taJbl. 42A.

56 Bor. S. Gabrovec, op. cit., s. 29 n.; B. Terźan, N. Trampuż, 0p. cit., 
,s\ 433 n. oraz inne prace cyt. w przyp. 33 i 48. W strefie wschodnioalpejskiej naj
późniejsze warianty fibul certoskich utrzymują się w użyciu bardzo długo, niekiedy 
spotyka się je nawet w zespołach środkowolateńskich (por. M. GuStin, op. cit., 
s. 479 n.; Z. Marie, Japodske nekropole u dolini Une, Glasmik Zemaljskog Muzeja 
Bosne i Hercegovine. Arheologija, N. S. t. 23: 1968, tabl. 3: 35—36, 9: 1—4). Jest to 
jednak sytuacja lokalna, wynikająca z wyjątkowo długiej żywotności tradycji hal
sztackich na tym obszarze.

57 Por. E. Jeerm, The Late Iron Age..., s. 184 n.; tejże-, Zur Geschichte..., 
s. 84 n.

58 Należą tu okaizy z Wymyisłorwa (L. J. Łuka, Groby kultury..., s. 109 m., 
ryc. 12; tenże, Nowe cmentarzyska..., s. 168 n., tabl. XVI 4, XIX 4), Sądowla 
(L. Z o t z, Das erste in Schlesien gefundene frühgermanen Schwert. Steinkisten
gräber aus Tschistey, Kr. Guhrau, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, N.F. t. 10: 
1933, s. 19, 22, ryc. 6:4; 8), Wróblewa, Lubasza, Łęczycy, Ruchocina, Bytkowa 
(J. Kos trze ws ki, Les fibules..., s. 517 n.; ryc. 5, tabl. XVI 2), Pręgowa, Lipki 
(E. Petersen, Die frühgermanische Kultur..., &. 97 n., ta,bl. XXV c, d).
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N
u fibul z ptasią główką strefy nadreńskiej59. Dokonaną w kulturze po
morskiej modyfikację konstrukcyjną można więc uznać prawdopodob
nie jako przejaw mody panującej w czasie odpowiadającym okresowi 
lateńskiemu A i wynik oddziaływań południowo-zachodnich. Zapinki te 
należy datować na okres lateński A, czyli do drugiej połowy V i począt
ków IV w. p.n.e. (ryc. 3).

Na podstawie dotychczasowych wywodów można więc sformułować 
hipotezę, iż rozprzestrzenienie kultury pomorskiej na obszary południo
wej Wielkopolski, Śląska a także Małopolski nastąpiło, być może, po 
okresie występowania zapinek z ozdobną nóżką i w czasie, gdy w rozwoju 
kuszowatych zapinek certoskich nie odbiły się jeszcze wpływy starolateń- 
skie, a więc przypuszczalnie we wczesnym stadium okresu lateńskiego A. 
Fakt ten można byłoby prawdopodobnie więc umieścić około połowy lub 
najpóźniej na początku drugiej połowy V w. p.n.e. (ryc. 3).

Podane datowanie młodszej wersji kuszowatych zapinek certoskich 
prowadzi w konsekwencji do uznania, iż są one prawdopodobnie współ
czesne występującym sporadycznie w zespołach kultury pomorskiej im
portowanym, lateńskim zapinkom (ryc. 1 g) ze zwierzęcą, przeważnie 
ptasią główką na nóżce 60.

Dla problematyki chronologii kultury pomorskiej istotne znaczenie 
posiada ustalenie datowania zapinek kowalowickich (ryc. 2 a, b)61 i po

59 Por. np. W. Dehn, Die Doppelvogelkopffibel..., s. 137—146. Analogiczny efekt 
obserwujemy u części fibul z fałszywą spiralą na nóżce (por. K. Peschei, Fibeln 
mit Spiralfuss, Zeitschrift für Archäologie, t. 6: 1972, s. 1 n., ryc. 4: 2, 4, 5; 5: 17), 
które pochodzą głównie z okresu LT A.

60 Zestawienie tych form dokonane przez Z. Woźniaka (Osadnictwo celtyc
kie..., s. 152 n., 342 n., tabl. XLIX 3, 5, 9) trzeba uzupełnić o egzemplarz z Doma
niowie (A. Kołodziejski, Badania cmentarzyska..., s. 124, ryc. 7a) i Dobrej 
(O. Kleemann, Neue frühgermanische Fibelfunde, Altschlesien, t. 3 z. 2: 1931, 
s. 238 n., ryc. 1). Warto tu zwrócić uwagę na dalszy zabytek związany najprawdo
podobniej z tymże stylem rzemiosła artystycznego — fibulę z Kietrza (M. G e d 1, 
Wyniki badań na cmentarzysku z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w Kie
trzu, pow. Głubczyce, Sprawozdania Archeologiczne, t. 24: 1972, s. 115, ryc. 10).

61 Znamy ogółem 34 pewne i domniemane okazy tego typu z ziem polskich. Ich 
zestawienie dokonane przez Z. Woźniaka (op. cif., s. 155 n., 229 n., tabl. XLIX 
7, 8, 10—12) należy uzupełnić następującymi dalszymi okazami: z Legnicy, Nowego 
Miasteczka, 3 okazy z Bobrowic (O. Kleemaną op. cit., s. 239—241, ryc. 2; 
E. Petersen, Zur Frühlatenezeit in Schlesien, Mannus, t. 26: 1934, s. 62 n., 
ryc. 4, 5), dalsza zapinka ze Szprotawy (E. Petersen, Wichtige Neufunde aus der 
Provinz Niederschlesien in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März 1933, Nachrichten
blatt für deutsche Vorzeit, t. 9: 1933, s. 44), cztery fibule z Domaniowie (A. Koło
dziejski, op. cit., s. 124^. ryc. 4c, d, 7b), zapinkę z Kietrza (M. G e d 1, Kietrz.., 
s. 13, ryc. 2: 4) oraz przypuszczalnie uszkodzony okaz z Bierutowa (H. Seger,
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krewnego im typu (rye. 1 h) Piekary Wielkie f>2. Posiadają one zbliżone 
cechy konstrukcyjne do kuszowatych zapinek certoskich, to znaczy ich 
długa, wielozwojowa sprężyna jest osadzona na osi. Cięciwa jest jednak 
z reguły owinięta wokół kabłąka, którą to cechę spotykamy też nierzadko 
wśród zapinek staro- i wczesnolateńskich62 63 *. Nóżka jest ukształtowana 
analogicznie jak u zapinek wczesnolateńskich. Umieszczona na niej tarcz
ka, niekiedy ażurowa, nawiązuje do wczesnolateńskich zapinek münsin- 
geńskich. Szeroki, taśmowaty kabłąk znajduje również najczęściej od
powiedniki u wczesnych fibul duchcowskich i miinsingeńskich (oraz 
u niektórych polskich kuszowatych zapinek certoskich), podobnie jak je
go zdobieniee4. Powstały one prawdopodobnie poza obszarem kultury la
teńskiej, występują bowiem w południowo-zachodniej części obszaru kul
tury pomorskiej i na południowej oraz zachodniej peryfierii kultury jas- 
torfskiej6S. Zapinki kowalowickie były tradycyjnie uważane za formy 
w zasadzie starolateńskie 66 i w ten sposób są też one w zasadzie obecnie 
datowane na obszarze kultury jastorfskiej 67. W polskiej literaturze przed
miotu postulowano jednak ich nieco późniejszą metrykę 68.
Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit, Schlesiens Vorzeit in Bild und 
Schrift, t. 6: 1896, s. 413—415, ryc. 2).

62 Są one znane z Piekar Wielkich, Pierzwina, Starej Koper ni (Z. Woźniak, 
op. cit., s. 152 n., 342 n.; K. Tackenberg, Die frühgermanische Kultur in 
Schlesien, Altschlesien, t. 1: 1926, s. 135, 151, ryc. 28), Świdnicy koło Zielonej Góry 
(E. Petersen, Wichtige Neufunde aus der Zeit vom 1. April 1933 bis 31. März 
1934, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 10: 1934, s. 78) oraz Domaniowie 
(A. Kołodziejski, op. cit., s. 124, ryc. 7c).

c3 Por. np. V. Kr u ta, Le trśsor de Duchcov..., s. 19 n.; G. Neumann, op. cit., 
tabL III 13, VII 21, XB 11—12; E. Penning er, op. cit., s. 52, tabl. 11B 1; J. Fi- 
1 i p, op. cit., tabl. L 3.

84 Por. zapinkę certoską z Lubasza (J. Kostrzewski, Les fibules..., s. 514, 
tabl. XVI 2) oraz fibule lateńskie z Duchcova (V. Kruta, op. cit., tabl. 10, 35, 
37:2; J. Filip, Keltove..., tabl. XXIII 21, XXIV 1, 5, 15).

65 Por. H. Keiling, op. cit., s. 207 n., ryc. 7; R. B e 11 z, Die Latenefibeln, Zeit
schrift für Ethnologie, t. 43: 1911, s. 759).

68 Por. np. E. Petersen, Die frühgermanische Kultur..., s. 100 n.
67 Pór. H. Krüger, Die Jastorfkultur in den Kreisen Dannenberg, Uelzen, und 

Sölten, Neumünster 1961, s. 32; H. Kedling, op. cit., s. 196 n. Jedna zapinka ko- 
walowicka pochodzi też z Sopronu-Becsidomb (L. Marton, Das Fundinventar der 
Frühlatenegräber, Dolgozatok a M. Kir. Horthy Miklós-Tudomśnyegyetem Re- 
giseigtudomänyi Inteizeteböl Szeged, t. 9—10: 1933—1934, S. 146, tabl. XXXIX 2), 
gdzie została znaleziona w jednym z najstarszych na terenie Węgier zespole kul
tury lateńskiej, który można1 odnosić do schyłku ŁT A lub początku LT B.

68 Bor. J. Kos t r z e wisikii, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa — Wro
cław 1955, s. 183; J. Kruk, Zagadnienie podziału, Chronologii i genezy popielnic 
twarzowych z wczesnej epoki żelaza w Polsce, Archeologia Polski, t. 14: 1969, 
s. : 114 n.
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Wystąpienie jednego okazu omawianego typu (rye. 2a) a w grobie 
nr 2112 na schyłkowołużyckim cmentarzysku w Kietrzu69 dowodzi, że 
pojawiły się one w okresie poprzedzającym osadnictwo celtyckie na Gór
nym Śląsku, a więc jeszcze w okresie lateńskim A. Obecność zapinek ko- 
walowickich w grobach „pomorskiej” fazy cmentarzyska w Domaniowi- 
cach70 dostarcza nieco szerszych maksymalnych ram chronologicznych 
omawianej formy, gdyż koniec tej fazy cmentarzyska mógł tu nastąpić 
dopiero w ciągu wczesnego okresu lateńskiego 71. Daleko idąca zbieżność 
zachodząca między częścią fibul kowalowickich, a niektórymi odmianami 
zapinek wczesnolateńskich, szczególnie fibulą z Mokronosa Górnego do
wodzi, że nasz typ najprawdopodobniej był użytkowany jeszcze w czasie 
odpowiadającym wczesnemu stadium wczesnego okresu lateńskiego (LT 
B i). Jednak analogie z terenu NRD wskazują wyraźnie, że główny okres 
występowania zapinek kowalowickich przypadał na czas przed pojawie
niem zapinek konstrukcji wczesnolateńskiej. Wydaje się więc, że zapinki 
kowałowickie powinniśmy datować głównie na koniec V i pierwszą po
łowę IV w. p.n.e.., licząc się z przetrwaniem ich do drugiej połowy IV w. 
(ryc. 3).

Inaczej niż to było sugerowane w literaturze przedmiotu72 przed
stawia się prawdopodobnie sprawa chronologii zapinek typu Piekary 
Wielkie (ryc. 1 h), które mają lokalny zasięg ograniczony do Dolnego 
Śląska. Cechą odróżniającą ten typ od zapinek kowalowickich jest bar
dzo szeroki ażurowy kabłąk. Wydaje się, że cechę tę można wiązać tylko 
z tradycją zapinek bębenkowych, a ściślej z tzw. prototypami Doppel- 
paukenfibel (ryc. 1 g), będącymi formami schyłkowohalsztackimi73. Za
pinki tego typu nie wchodzą w skład typowych najstarszych inwentarzy 
kultury lateńskiej, lecz na obszarze kultury jastorfskiej — będącym pe
ryferią zasięgu tych form — przeżywają się nieco dłużej i są tam przy
najmniej częściowo współczesne zapinkom kowalowickim74. Powstanie 
więc naszej odmiany trzeba odnosić zapewne do czasu około przełomu

68 M. G e d 1, Kietrz..., s. 13, ryc. 2:4.
70 A. Kołodziejski, op. cit., s. 124, ryc. 4 c d, 7'b.
71 Por. wyżej i przyp. 22.
72 Np. S. Pa z da, (op. cit., s. 107) uważa zapinki tego typu za młodsze od 

fibul kowalowickich.
73 Jedyną grupę fibul posiadających z reguły tak szeroki kabłąk i to w po

łączeniu z kuszcwatą cięciwą osadzoną na osi oraz rodzajem tarczki na nóżce, 
tworzą zapinki typu Doppelpaukenfibel. Jako pierwowzór zapinek wielkopieka- 
rowskich można by wskazać np. fibulę z grobu 2044 w Kietrzu (M. G e d 1, 
Kietrz..., s. 13, ryc. 2:3).

74 Szczególnie insfcruktywne są ustalenia H. Ke i l ing a (op. cit., s. 189»—
219).
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halsztatu D i latenu A lub do wczesnego odcinka fazy A okresu lateńskie
go, a więc w zasad-zie uznać za formy współczesne starszym wersjom za
pinek kowaiowiokich (ryc. 3). Zwrócić tu wypada uwagę na fakt, że 
przedmioty metalowe zdobione techniką ażurową są typowe dla schyłku 
okresu halsztackiego i latenu A73 * * 76, a w okresie późniejszym technikę tę 
zarzucono.

Jak już wspomniano, z obszaru kultury pomorskiej znana jest poza 
tym niewielka grupa zapinek wczesnolateńskich (ryc. 2 c) i to form 
starszego stadium tego okresu70. Były więc one zapewne współczesne 
młodszym wariantom fibul kowalowiekich. Pozostałe niezbyt liczne im
porty lateńskie — bransolety, części pasa — to również formy staro- lub 
wczesnolateńskie 77.

W świetle dotychczasowych wywodów można sformułować następują
ce konkluzje końcowe na temat chronologii młodszej fazy kultury po
morskiej. Rozprzestrzenienie kultury pomorskiej na teren południowej 
Wielkopolski, Śląska i prawdopodobnie Małopolski nastąpiło w czasie 
odpowiadającym zapewne początkowi okresu lateńskiego A, czyli około 
połowy V lub na początku drugiej połowy V w. p.n.e. W początkowej fazie 
obecności kultury pomorskiej na tych obszarach użytkowano starszą od
mianę kuszowatych zapinek certoskich powstałą wr okresie poprzednim 
dzięki oddziaływaniom południowym i południowo-zachodnim. Ludność 
kultury pomorskiej kontynuuje dotychczasową tradycję używając nadal 
kuszowatych zapinek certoskich i wytwarzając ich zmodyfikowaną 
wersję z guzkiem na przedłużeniu kabłąka, a dzięki kontaktom południo
wo-zachodnim powstają też nowe typy fibul; wielkopiieikarowiski i kowa- 
lowicki. Zapinki tego ostatniego typu, najbardziej rozpowszechnione, by
ły też prawdopodobnie najdłużej użytkowane i przetrwały do początków 
okresu lateńskiego B. Współcześnie na obszar kultury pomorskiej napły
wały też zapinki i inne ozdoby kultury lateńskiej z jej fazy A i począt
ków fazy B. Prawdopodobnie w czasie przypadającym na około połowę 
wczesnego okresu lateńskiego, to jest pod koniec IV lub na początku III w.

?o Por. np. P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford 1944, t. II, tab.1. 73:133, 
74,97, 99e, i, 106—108, 112:177, 113:180, 114—116, 118—121; O. H. Frey,
Zu den durchbrochenen Gürtelhaken aus dem Fürstengrab von Worrms-Herrnsheim,
Archäologisches Korrespondenzfolatt, t. 1: 1971, s. 203—205.

76 Do listy zestawionej przez Z. Woźniaka (op. cit., s. 150 n. 342 n.) na
leży dodać zapinkę z Domaniowie (A. Kołodziejski, op. cit., s. 124) oraz 
Płosków (L. Zotz, Wichtige Neufunde aus der Zeit vom 1.IV.1934—30.IX.1934, 
Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 11:: 1935, s. 61).

77 Listę zestawioną przez Z. Woźniaka (op. cit., s. 150 n., 342 n., tabl.
XLIX 4) uzupełnia klamra z Bobrowic (E. Petersen, Zur Frühlxtenezeit..., 
s. 63 n., ryc. 6).
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IV l_v VI i VII I VIII1 IX

Ha D,

Kultura
pomorska

LT B

Kultura
przeworska

Ry\c. 3. Tabeia cnronoiogiczna zapmeK pocnoazenia poiuamowego t przemian kul
turowych w Polsce południowej, w nawiązaniu do systematyki kultur halsztackiej 
* lateńskiej. I • zapinki z ozdobną nóżką, II — zapinki podwójnie bębenkowe, 
III — starsza odmiana kuszowatych zapinek certoskich, IV — młodsze odmiany 
kuszowatych zapinek certoskich, V — zapinki z ptasią główką, VI — zapinki typu 
ł ickary Wielkie, VII zapinki kowalowickie, VIII — zapinki wczesnolateńskie 

- (typu LT Bi), IX — zapinki środkowolaleńS-kie (typu LT Cd
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p.n.e., przestają występować w zespołach kultury pomorskiej importy la
teńskie i w ogóle zapinki. Zaczyna się wówczas końcowe stadium kultury 
pomorskiej charakteryzujące się brakiem przedmiotów omawianego rodza
ju w inwentarzach grobowych. Obejmuje ono najprawdopodobniej czas 
odpowiadający młodszej fazie wczesnego okresu lateńskiego (LT B2) 
i części starszej fazy środkowego okresu lateńskiego (LT Ci). Być może 
na samym końcu tego stadium ujawniają się ponownie ślady oddziaływań 
kultury lateńskiej. Zdaję sobie sprawę, że cezura widoczna w omawia
nej przeze mnie dziedzinie, przypadająca na czas około 300 r., nie musi 
pokrywać się ze zmianami w ceramice i obrządku pogrzebowym. Gdyby 
jednak udało się powiązać stwierdzoną tu zmianę z innymi faktami, uzy
skalibyśmy możliwość bardziej precyzyjnego datowania późnych mate
riałów kultury pomorskiej.

Na marginesie omawianych zagadnień warto zwrócić uwagę, że obszar 
kultury pomorskiej jest w Europie środkowej terenem, na którym Za
bytki typu lateńskiego występują najrzadziej Niesłuszne wydaje się więc 
rozciąganie na ten obszar pojęcia okres lateński. Bardziej uzasadnione 
wydaje się stosowanie w archeologii polskiej terminu okres przedrzymski, 
dzielonego na dwie zasadnicze fazy: starszą — przypadającą na czas wy
stępowania kultury pomorskiej i grobów kloszowych — oraz młodszą, czy
li dobę odpowiadającą wczesnej fazie kultur przeworskiej i oksywskiej

Adres autora: Doe. dr habil. ZENON WOŹNIAK, Zakład Archeologii Mało
polski IHKM PAN, Sławkowska 17, 31—016 Kraków

78 Por. Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia z problematyki późnego okresu 
przedrzymskiego (lateńskiego) na ziemi kieleckiej, Bocznik Świętokrzyski, t. 3: 1972, 

s. 183.
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Gerard Labuda

ZAGADNIENIE POBYTU LUDNOŚCI BAŁTYJSKIEJ 
NA LEWYM BRZEGU DOLNEJ WISŁY 

W STAROŻYTNOŚCI

I. Powyższe zagadnienie jest od dłuższego czasu przedmiotem do
ciekań i rozstrząsań sporej liczby historyków, językoznawców, archeo
logów a także etnografów, przy czym różnice w jego rozwiązaniu wy
stępują nie tylko między przedstawicielami poszczególnych dyscyplin 
biorących udział w dyskusji, jak tego z góry można oczekiwać, lecz tak
że — co jest bodaj istotniejsze — występują one również między przed
stawicielami jednej i tej samej dyscypliny. Ten fakt bowiem wykazuje 
niedwuznacznie, iż jedno i to samo świadectwo bywa odczytywane i in
terpretowane różnorako. Do uzgodnienia poglądów droga jest więc da
leka. Skłania to tym bardziej do kontynuowania dyskusji, jakkolwiek 
każdy z jej uczestników musi sobie zdawać sprawę z rełatywnośei włas
nych w tym zakresie osiągnięć.

Dyskusję tę rozpoczął równo sto lat temu Lothar Weber wskazując 
na podstawie kilku dostrzeżonych przez siebie zapisów dokumentowych 
o przedkrzyżackich śladach osadnictwa pruskiego na terenie ziemi cheł
mińskiej i Pomorza Gdańskiego. Jakkolwiek spostrzeżenia jego zrazu 
zostały podważone i zastąpione tezą, że nieliczne grupy ludności prus
kiej przedostały się na lewy brzeg Wisły w 2 poł. XIII w. wskutek 
podbojów krzyżackich w samych Prusach, co skłoniło ją do ucieczki na 
sąsiednie ziemie słowiańskie (Mazowsze, Ruś), a także litewskie, względ
nie, że pewna liczba osadników pruskich została tutaj przeniesiona 
przez samych Krzyżaków w toku rozwijanej przez nich kolonizacji Po
morza Gdańskiego w XIV w., to jednak w toku dalszych badań zakres 
tego osadnictwa został rozszerzony i rozciągnięty na teren Żuław i przy
ległą od zachodu strefę nadwiślańską od Tczewa na północ. W sumie 
jednak historycy i badacze gwar pomorskich stanęli na stanowisku póź
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nego XIII- i XIV-wiecznego pojawienia się ludności pruskiej na lewym 
brzegu Wisły1.

Nieco reliktów bałtyjskich na lewym brzegu Wisły stwierdzili 
w swych badaniach etnografowie, np. wyraz czajczaduk na określenie 
krasnoludka, z pr. kauks, lit. kaukadukas; zauważono też nieco wyra
zów pochodzenia bałtyjslkiego w gwarach pomorskich, szczególnie na 
Kociewiu i na Kaszubach2. W obu wypadkach brak jednak ściślejszej 
chronologii, umożliwiającej powiązanie tych zapożyczeń z ewentualny
mi procesami migracyjnymi lub wpływami kulturalnymi.

Do największej rozbieżności poglądów doszło w archeologii. Jak 
wiadomo, istota tych rozbieżności tkwi w metodzie scalania jednostko
wych faktów kulturowych w kumulatywne pojęcia kultur i w nadawa
niu tym kulturom na następnym etapie interpretacji konkretnych zna
ków etnicznych. Archeologia jest od dłuższego czasu świadoma współ
czynnika błędu, tkwiącego w tych interpretacjach, jednak na jej uspra
wiedliwienie trzeba powiedzieć, że działa ona niejako pod przymu
sem wypowiedzi, narzucanym jej przez przedstawicieli dyscyplin 
sąsiednich, którzy nie chcą zadowolić się ani samym opisem, ani samą 
typologią artefaktów, lecz domagają się odpowiedzi ma pytanie, jaka 
grupa etniczna je wytworzyła i jaką one w jej życiu odgrywały rolę. 
Przy czym obojętne jest, czy przystępujemy do tego zadania metodą 
retrogresji, czy też progresji, zawsze stajemy na dodatek przed drugą 
trudnością interpretacyjną, wymagającą zdeklarowania się co do ciągło
ści lub też nieciągłości tych kultur 3.

W wymienionej tutaj sprawie kwestia ta znalazła swój wyraz w od
miennym interpretowaniu ciągłości osadnictwa na terenie Prus i Po
morza Gdańskiego. Z tezą o ciągłości osadnictwa ma obszarze między 
Pasłęką i Dźwiną, od epoki brązu poprzez okres rzymski aż do czasów 
krzyżackich, wystąpił Carl Engel (1933), przypisując równocześnie za
sługę wytworzenia kultur charakterystycznych dla tych epok ludności 
bałtyjskiej. Odpowiednikiem etnicznym tej kultury byli według niego

1 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren in culturhistorischer, statistischer und 
militärischer Beziehung, Danzig 1878; całość dyskusji na ten temat przedstawił 
J. Powierski, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII 
do początku XIV w., Zapiski Histoi’yczne, 30: 1965, s. 7 i n.

2 Ob. F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultu
ra ludowa i język, Toruń 1934; T. Milewski, Stosunki językowe polsko-pruskie, 
Slavia Occidentals, 18: 1947, s. 75 i n.; G. Labuda, Ze stosunków językowych ka- 
szubsko-pruskich, [w:] Słowianie w dziejach Europy, Poznań 1974, s. 75 i n.

3 Ob. niżej rozdz. III.
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Estiowie, wspomniani po raz pierwszy przez Tacyta już w I w. n.e., do 
Wisły ludność ta doszła dopiero koło 500 r. n.e.4.

Inaczej wyobraża sobie stosunki etniczne Lothar Kilian. Wycho
dząc ze zrekonstruowanej przez siebie względnej jedności kulturowej 
obszaru między Parsętą na Pomorzu aż pod Dźwinę w epoce brązu roz
ciągał konsekwentnie na ten obszar bałtyjskie jego oznakowanie; lud
ność bałtyjska miała stąd ustąpić w epoce żelaza na wschód pod napo- 
rem Germanów; w ckresie rzymskim granica między ludnością germań
ską a bałtyjską miała się znajdować na linii Pasłęki; po odejściu Ger
manov/ Bałtowie (Prusowie) zbliżyli się na powrót do Wisły, a Pomorze 
Gdańskie zajęła ludność słowiańska5.

Jedność kulturową obszaru między Parsętą i Dźwiną zlikwidował 
jednak Józef Kostrzewski, przywracając w zasadzie geograficzne roz
mieszczenie kultur według schematu zaproponowanego przez Engla. 
Pomorze Gdańskie w epoce brązu zaliczał on do obszaru kultury łużyc
kiej, którą zgodnie ze swym generalnym poglądem na tę kulturę przy
pisuje on Prasłowianom. W swoim czasie J. Kostrzewski sądził, że „po
jawienie się we wczesnym okresie żelaznym wschodniopruskiej kultury 
kurhanów i pokrewnej jej pomorskiej kultury grobów skrzynkowych 
[należałoby] uważać za wyraz wyodrębnienia się ludów bałtyjskich 
z pierwotnej jedności bałtosłowiańskiej”, później jednak wrócił do 
„pierwotnego poglądu o zaczątkach formowania się odrębnej kultury 
prabałtyjskiej już w II i III okresie epoki brązu, a więc równocześnie 
z tworzeniem się kultury przedłużyckiej i trzcinieckiej, które w III 
okresie brązu stają się składnikami powstającej w tym czasie prasło
wiańskiej kultury łużyckiej” 6. W ślad na tym również kulturę pomor
ską (grobów skrzynkowych, urn twarzowych) przypisał on Słowianom, 
uważając ich za potomków ludności „łużyckiej”. Dopiero na okres 
rzymski datuje on przybycie na teren Pomorza Gdańskiego napływo

4 C. Engel, Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des Dommuseums, 
Riga 1933; tenże, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, t. I, Königsberg 
i.P. 1935; C. Engel-W. La Baume, Atlas der Ost- u. West-Preussische'n Lan
desgeschichte, B. I.; Kulturen u. Völker der Frühzeit im Preu&senlande, B. II, 
Königsberg 1935—1937.

5 L. Kilian, Haffküstevikultur und Ursprung der Balten, Bonn 1965; zbliżone 
poglądy wypowiadał H. Urbanek, Die frühen Flachgräberfelder Ostpreussens, 
Königsberg 1941.

6J. Kostrzewski, Zabytki przedhistoryczne Prus Wschodnich, [w:] Prusy 
Wschodnie. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1932, s. 10—11; tenże, Stosunki mię
dzy kulturą łużycką i bałtycką a zagadnienie wspólnoty językowej bałtosłowiań- 
skiej, Slavia Antiqua, 5: 1956, s. 1 n.; cytat ze s. 69, 70.
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wej ludności germańskiej, zwłaszcza Gotów i Gepidów, którzy osiedlili 
się tam, nie naruszając jednak ciągłości osadniczej poprzedniej ludności 
słowiańskiej; natomiast co się tyczy ludności bałtyjskiej, to kładąc zgod
nie z C. Englem jej prastare siedziby na wschód od Pasłęki, datuje 
rozszerzenie się osadnictwa bałtyjskiego (pruskiego) w kierunku zachod
nim, aż do Nogatu, na schyłkowy okres wędrówek ludów7 7.

Nie zapoznawszy się z rozprawą J. Kostrzewskiego o stosunkach 
między kulturami łużycką i bałtyjską Marija Gimbutas podtrzymała 
wizję Kiliana o rozległym obszarze kultury bałtyjskiej od Parsęty aż 
po Dźwinę i dalej na wschód aż do źródła Wołgi w epoce brązu i roz
padzie jej peryferii zachodniej pod naporem Germanów w okresie wczes
nego żelaza (kultura jastorfska, gocka itd.) i wycofaniu się na wschód 
od Wisły w okresie rzymskim 7 8.

W literaturze polskiej wizja ta nie znalazła uznania. Za miarodajne 
w tej sprawie należy obecnie uznać ujęcie Jerzego Okulicza, który idąc 
torem zapoczątkowanym przez C. Engla w ogóle nie widzi miejsca dla 
Bałtów na zachód od Wisły ani w epoce brązu, ani w okresie wczesnego 
żelaza, ani też wreszcie w okresie rzymskim; granicą zasięgu kolejno 
po sobie nawarstwiających się kultur bałtyjskich najdalej wysuniętą 
na zachód był bieg Pasłęki. Granica ta została przez Bałtów (tj. Pru
sów) przekroczona dopiero w okresie wędrówek ludów, dochodząc koło 
500 r. n.e. do Wisły/Nogatu 9.

Mamy zatem dwie archeologiczne koncepcje zasięgu Bałtów w biegu 
dolnej Wisły. Nie zapuszczając się w fachowe rozważania archeologicz
ne, dość łatwo zauważyć, że jednia z nich. lansowana przez Kiliana 
i Gimbutas, jest obarczona poważnymi mankamentami metodologiczny
mi. Najpierw rzuca się w oczy przewaga argumentów o charakterze 
dedukcyjnym nad indukcyjnymi. Kilian i Gimbutas operują pojęciem 
jedności kulturowej obszaru między Parsętą i Dźwiną w II—III okresie 
epoki brązu, opierając ją głównie na „rozprzestrzenieniu brązowych sie
kier z brzegami wschodnicbałtyckiimi, następnie czekanów brązowych 
typu Nortycken i kamiennych motyk z obuchem w kształcie żmii, tu
dzież wreszcie na rozprzestrzenianiu kurhanów, występujących po obu 
brzegach dolnej Wisły; jest to zbyt słaba podstawa dla budowli teo
retycznej na niej zbudowanej” 10. Decydujące jednak znaczenie autorzy

7 J. Kostrzewski, [w:] Historia Pomorza, t. I, cz. 1, Poznań , 1969, s. 212.
8M. Gimbutas, The Balts, London 1963, s. 54 i n., mapa s. 63.
9 J. O kulić z, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., 

Wroclaw 1973.
10 J. Kostrzewski, Stosunki..., s. 7—9.
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tej koncepcji przywiązują nie do faktów archeologicznych, lecz onoma- 
stycznych. Kilian wskazał, że na Pomorzu Słowiańskim występują 
nazwy miejscowe typu: Karwie, Liabuny, Straduny, dalej Powałki, Rzu- 
cewo, Salin (niem. Saulin). Jak się wydaje, jest on zdania, a za nim 
powtarza to Gimbutas, że nazwy te miały w tej lub zbliżonej postaci 
i w bezpośredniej ciągłości przetrwać od 1000 r. p.n.e. do XIII i XV w. 
n.e., kiedy występują one w źródłach dokumentowychu. Tymczasem 
nazwy typu: Karwie, Labuny, Straduny nie są charakterystyczne tylko 
dla kręgu nadbałtyckiego, gdyż spotykamy je na całym obszarze za- 
chodniosłowiańskim11 12. Także nazwę z rdzeniem Stal- trudno uznać za 
specyficznie bałtyjską, natomiast do nazw kręgu kulturowego bałtyckie
go można zaliczyć tylko nazwy miejscowe: Powałki i Rzucewo, jakkol
wiek ściślejsze określenie ich chronologii jest trudne13. Jedno wydaje 
się pewne: archeolog nie powinien budować swoich interpretacji nta ar
gumentach, których nośność można zweryfikować tylko w obrębie tej 
dyscypliny, która tego rodzaju faktami zajmuje się w całym kontekście, 
tj. w tym wypadku w obrębie językoznawstwa.

Co się tyczy argumentacji archeologicznej, to w obecnym stanie dys
11 L. K i 1 i a n,, Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel, Altpreussen, 4: 1939,

s. 67 i n.; tenże, Haffküstenkultur..., s. 197 i n. Ocenę formalną pomysłów ono- 
mastyeznych dał H. Krähe, Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel1, Altpreus
sen, 8: 1943, s. 11—12, ktćcre jednak L. Kilian zrozumiał jako aprobatę. Z później
szych wypowiedzi H. Krahego wynika, że propozycji Kiliana >nie uznał on za wystar
czające do postawienia takiej tezy; H. K r a h e, Vorgeschichtliche Sprachbeziehun- 
gen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der 
Adria, Wiesbaden 1957, s. 120; tenże, Veber einige Flussnamen-Komposita auf 
alteuropäscher Grundlage: Flussnamein aus baltischem Gebiet, Beiträge zur Namen
forschung, 15: 1964, s. 2 i n. Nie wydaje się prawdopodobne, aby osady wymienione 
przez Kiliana uznać za produkt XHI-wieczmej kolonizacji ludności pruskiej na 
Pomorzu po opuszczeniu przez nią Prus; por. H. Łowmiański, Początki Polski,
t. I, Warszawa 1963, s. 58 przyp. 133. Do całej tej sprawy należy wrócić w' szerszym 
kontekście; ob. także .1. Antoniewicz, Niektóre sporne aspekty kontaktów bal- 
to-słowiańskich w świetle źródeł archeologicznych, onomastycznych i pisanych, Acta 
Baltico-Slavica, 6: 1969, s. 105 i n.

12 Wystarczy w tym celu popatrzeć do Słownika Geograficznego Królestwa Pol
skiego pod hasła: Karwia, Karwiny, Labuhn, Łabuń, Łabunie itp.; ob. też 
R. Trautmann, Die Elb - u. ostseeslavischen Ortsnamen, t. III, Berlin 1856, s. 33 
(Karvin, Karwe, Karwen, Karwitz), s. 40 (Łabehn-Labus); Straduny nawiązują do 
ogólnopolskich nazw miejscowych typu: Stradów. Na Pomorzu Gdańskim spotyka
my zresztą nie tylko z rdzeniem: karw-, lecz także charw-, jak np. Charwatynia.

13 Ob. J. Treder, Toponimia byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977, s. 74—75 
(Rzucewo; podana tu etymologia nazwy od imienia osobowego nie wydaje się traf
na). Co się tyczy nazwy Powałki ob. Słownik Geogr. K. P., t. VIII, 1887, s. 884; są 
także Powałkowice, Powały w Polsce centralnej. Wszystkie nazwy rzekomo bałtyj- 
skie muszą więc być rozpatrzone w szerszym kontekście.
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kusji powinniśmy się trzymać faktu podstawowego, jakim jest oddzie
lenie od siebie w biegu dolnej Wisły zasięgu kultur: bałtyjskich i łu
życkiej wraz z jej kontynuacjami: pomorską oraz oksywską. Zagadnie
niem otwartym jest ciągle komponent etniczny tych kultur.

II. Jedną z możliwych dróg ustalenia względnie zweryfikowania hi
potez wysuniętych w tej sprawie jest zbadanie ciągłości osadnictwa, 
z milcząco przyjętym założeniem, że ciągłości osadnictwa towarzyszy 
też ciągłość etniczna. Ta metoda odgrywała dużą rolę w konstrukcjach 
prahistorycznych Józefa Kostrzewskiego. Metoda ta mimo coraz lepiej 
uświadamianych sobie zasadzek i niedostatków interpretacyjnych na 
pewno będzie dalej odgrywała poważną rolę w rozważaniach archeolo
gów, postawionych przed przymusem wypowiedzenia się w tej sprawie. 
Ostatnio nie tykając najbardziej drażliwego zagadnienia etnicznego obli
cza wymienionych wyżej kultur, na temat ciągłości wypowiedział się 
z dużą przenikliwością i powściągliwością w konkluzjach Kazimierz Go
dlewski w. Nieco lapidarnie, ale równie dobitnie zagadnienie przejścia 
kultury łużyckiej do kultury pomorskiej na ziemiach polskich scharak
teryzował Tadeusz Malinowski14 15. Ich spostrzeżenie w odniesieniu do 
interesującego mas tutaj kręgu kulturowego dolnej Wisły można by 
streścić następująco:
a) Na obszarze objętym zasięgiem kultury łużyckiej wytwarzają się 

w schyłkowym okresie epoki brązu i wczesnej epoce żelaza dwa krę
gi: południowy, dla którego charakterystyczny jest pochówek szkie
letowy, kontynuujący osadnictwo doby łużyckiej i północny, pomor
ski (dla którego charakterystyczny jest pochówek ciałopalny), sta
nowiący wyodrębniającą się cechę plemion kultury łużyckiej; 
w okresie największej swej ekspansji południowej objął on również 
dawny obszar kultury trzcinieokiej. Utrzymywanie się granic na ru
bieży tych kręgów „winno chyba być traktowane jako odbicie kon
tynuacji osadniczej po obydwu, względnie po jednej jej stronie, kon
tynuacji rozumianej w szerszym, etnicznym znaczeniu tego okre
ślenia” 16.

14 K. Godlowski, Zagadnienie ciągłości kulturowej i kontynuacji osadnicze] 
na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie wpływów rzym
skich i wędrówek ludów, Archeologia Polski, 21: 1976, s. 378 i n. Oto. też. 
V. V. Sedov, Rannij period slavjanskogo etnogeneza, [w:] Voprosy etnogeneza 
i etnićeskoj istorii slavjan, Moskva 1976, s. 68 i n.

15 T. Malinowski, Rubież archeologiczna na południu ziem polskich a kwe
stia kontynuacji osadniczej między JI okresem epoki brązu a początkiem II w. n.e., 
Archeologia Polski, 21: 1976, s. 374 i n. Obszerniej T. Malinowski, problem 
pogranicza prasłowiańsko-prailiryjskiiego, Slavia Antiqua, 21: 1974, s. 5—46.

16 T. Malinowski, Rubież..., s. 376.
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b) Między starszym a młodszym okresem przedrzymskim (koło 100 r. 
n.e.?) kiedy dochodzi do wytworzenia kultury przeworskiej i oksyw
skiej (zespół kulturowy grobów jamowych) zarysowuje się wyraźna 
cezura kulturowa; kultury te różnią się „zdecydowanie od rozwija
jących się poprzednio na tym terenie kultury pomorskiej i grobów 
kloszowych, zarówno jeśli chodzi o zasób form ceramiki i innych 
przedmiotów, jiak i pcd względem całokształtu zjawisk związanych 
z obrządkiem pogrzebowym i prawdopodobnie, przynajmniej częś
ciowo, stosunków gospodarczych”. Mimo to między zespołem kultu
rowym „pomorsko-k 1 oszowym”, a zespołem „przeworsko-oksywskim” 
istnieje szereg nawiązań, które zdają się wskazywać na to, że ze
społy te zostały wytworzone przez tę samą (przynajmniej częściowo) 
ludność”17 18. Z drugiej strony na ten okres w całej Europie przypa
dają początki wielkich ruchów migracyjnych, co może skłaniać do 
przypuszczenia, że również na ziemie polskie napłynęły w tym czasie 
jakieś nowe grupy ludności, które poprzedziły wykrystalizowanie się 
kultury przeworskiej i oksywskiej. W sumie jednak „okres pradzie
jów, obejmujący okres późnolateński, wpływów rzymskich i wczesny 
okres wędrówek ludów charakteryzuje się na ziemiach polskich dość 
znacznym stopniem stabilizacji i ciągłości rozwoju kultur archeolo
gicznych”, a zatem można tu mówić „o pewnym cyklu kulturowym 
odcinającym się wyraźnie zarówno od okresu wcześniejszego, jak. 
i późniejszego” ls.

c) Inaczej pod tym względem kształtuje się sytuacja na Pomorzu, gdzie 
na przełomie okresu przedrzymskiego i rzymskiego w związku z wy
kształceniem się kultury oksywskiej dochodzi do poważnych zmian 
kulturowych (pojawienie się grobów szkieletowych, wyposażenie gro
bów, birytualne cmentarzyska, ukierunkowanie głów w grobach 
szkieletowych na północ, ozdoby, budownictwo itp.), których rezulta
tem jest wyraźniejsze oddzielenie się kultury oksywskiej od prze
worskiej. Skłania to również do podkreślenia różnic między okresem 
lateńskim i rzymskim w przekroju chronologicznym na Pomorzu nad
wiślańskim. Niektóre elementy tej nowej kultury wskazują na po
wiązanie swych wytworów z tradycjami i obyczajowością plemion 
goehich. W sumie jednak wiele danych przemawia za tym, że „przy
najmniej znaczna część ludności zamieszkująca Pomorze w późnej fa

17 K. G o d ł o w s k i, op. cit., s. 379, 381.
18 K. G od lows ki, op. cit., s. 382; zdanie tu cytowane relatywizuje w pewnym 

stopniu pogląd cytowany w przyp. poprzednim. Ob. też G. Mildenberger, 
Probleme der germanischen Frühgeschichte im östlichen Mitteleuropa, Zeitschrift 
für Ostforschung, 24: 1975, s. 490 i n.
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zie młodszego okresu przedrzymskiego pozostała na miejscu w okre
sie wpływów rzymskich, natomiast i jakkolwiek brak jest argumentów 
wskazujących wyraźnie na przybycie nowych grup ludności i nie 
wiadomo też, skąd by ta domniemana ludność mogła przybyć, to roz
maite przeobrażenia kulturowe zachodzące na tym obszarze mogą być 
spowodowane przybyciem takiej ludności, germańskiej kontynental
nej lub skandynawskiej” 19.

d) W okresie środkowo- i późnorzymskim na terenie kultury oksyw
skiej (inaczej: wielbarskiej) i przeworskiej widoczne są przemieszcze
nia ludnościowe (Pomorze Nadwiślańskie, Mazowsze, Podlasie, Wo
łyń); na prawym brzegu dolnej Wisły włącznie z ziemią chełmińską 
widoczny jest też zanik osadnictwa; grupa zachodniobałtyjska, wyka
zująca ciągłość osadniczą zarówno w okresie przedrzymskim jak 
i rzymskim, pod koniec okresu rzymskiego rozpada się na szereg grup 
lokalnych. W sumie „obszarami ziem polskich, na których w młodszym 
okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim mamy do czynienia 
ze stosunkowo największą stabilizacją kulturową i osadniczą [...] jest 
[...] z jednej strony jądro terytorium kultury przeworskiej obejmu
jące większość Dolnego śląska, południową Wielkopolską, Polskę 
środkową oraz zapewne lewobrzeżne Mazowsze i Małopolską, z dru
giej zaś obszary zachodniobałtyjskie” 20.

e) Wreszcie na przełomie między okresem późnorzymskim i wczesno
średniowiecznym „dochodzi nia omawianym terenie (z wyjątkiem te
rytorium zachodniobałtyjskiego w pćłnocnowschodmej Polsce), 
a także na wielu obszarach sąsiednich, jak dorzecze Łaby, Czecho
słowacja i duża część Ukrainy, do całkowitego zaniku kultur archeo
logicznych związanych z tradycjami okresu wpływów rzymskich, 
pojawia się natomiast z gruntu różna od nich w swoim ogólnym 
charakterze i strukturze kultura, której twórców bez żadnych 
wątpliwości można identyfikować ze znanymi z wczesnośrednio
wiecznych źródeł pisanych ludami słowiańskimi” 21.
Całokształt tej drobiazgowej analizy w odniesieniu do Pomorza moż

na streścić tak:
19 K. Godiowski, op. cit., s. 386—388; cytat na s. 388.
20 K. Godłowski, op. cit., s. 392; por. też R. Wołągiewicz, Zagadnienie 

stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej, [w:] Studia archaeologica Pome- 
ranica, Koszalin 1974, s. 129 i n. Zdaniem tego badacza, przesunięcia terytorialne 
kultury wielbarskiej i pokrewnych „mają wszelkie znamiona labizacji osadnictwa 
ludności z obszaru między Parsętą a dolnym Powiślem na obszar prawobrzeżnego 
Mazowsza, Podlasia i zachodniego Wołynia, najpóźniej w ciągu pierwszej ćwierci 
111 w. n.e.” (s. 152).

21 K. Godłowski, op. cit., s. 392.
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1) między kulturą łużycką i następującymi po niej kulturami zachodzą 
istotne przeobrażenia, pozwalające na położenie wyraźnie zakreślonych 
między nimi cezur, ale niekoniecznie zmuszające nas do przyjęcia wnio
sku o zerwaniu ciągłości osadniczej, a zatem także etnicznej wytwór
ców tych kultur, natomiast nie tylko odnośna cezura kulturowa, lecz 
także osadnicza i etniczna zaznacza się na przełomie okresu rzymskiego 
i wczesnośredniowiecznego;

2) razem z okresem kultury rzymskiej zbiegającym się z wytworze
niem na obszarze dolnej Wisły kultury oksywskiej względnie wieł- 
barskiej, pojawiają się w jej obrębie nowe wytwory kulturowe, znaj
dujące swój wyraz w różnych dziedzinach życia, które najłatwiej moż
na wyjaśnić pojawieniem się ludności obcej, germańskiej, przybyłej na 
te tereny z zewnątrz, tj. z terenów na zachód od Odry i ze Skandynawii;

3) jedynie na terytorium n;a wschód od Pasłęki przez wszystkie charak
teryzowane tutaj okresy epoki brązu i żelaza utrzymuje się ciągłość 
kulturowa, osadnicza, a zatem i etniczna, reprezentowana przez ludność 
bałtyjską; dopiero u schyłku okresu rzymskiego w toku dokonywającej 
się dezintegracji kulturowej tego kręgu kulturowego dokonywa się prze
sunięcie ludności bałtyjskiej na zachód aż po linię dolnego biegu Wisły 
i Nogatu.

III. Jakie są możliwości weryfikacji obrazu stworzonego na podsta
wie zabytków archeologicznych? Mamy dwie takie możliwości. Jedną 
ogólniejszą, polegającą na wstawieniu kierunków rozwojowych i wy
darzeń obrazu geograficznie wyizolowanego w ciągi rozwojowe i wy
darzenia obrazu geograficznie komplementarnego; w tym wypadku cho
dzi przede wszystkim o ciągi migracyjne i wytwory kulturowe ludów 
indoeuropejśkich, otaczających od najdawniejszych czasów ziemie pol
skie, w wyniku których kształtowała się sieć zarówno podziałów kultu
rowych jak i etnicznych. Drugą, szczegółową, polegającą na porów
nywaniu wypowiedzi wytworów uchwytnych metodami archeologiczny
mi z wypowiedziami wytworów, uchwytnych metodami językowymi.

Od wielu już dziesiątków lat toczy się dyskusja nad prakolebką ludów 
indoeuropejśkich, tj. ich siedzibami mniej więcej w IV tysiącleciu p.n.e., 
przed rozejściem się do Indii i do Europy, w tym także Słowian. Jak 
się wydaje, obecnie wzięła górę opinia wyznaczająca te siedziby w do
rzeczu Wołgi, Donu i Dniepru. Na mapie, odzwierciedlającej pokrewień
stwo językowe i kulturowe poszczególnych ludów indoeuropejśkich 
w stosunku do siebie, siedziby Prasłowian znalazły się na północno- 
-wschodnim krańcu powyższego obszaru w dorzeczu górnego Donu,
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w bezpośrednim sąsiedztwie z ludami irańskimi od południa i Prabał- 
tami i Pragermanami od zachodu 22.

Zdaniem Zbigniewa Gołąba, autora tej lokalizacji najstarszych sie
dzib słowiańskich, ruchy migracyjne ludów indoeuropęjskich rozpoczęły 
się mniej więcej w III tysiącleciu p.n.e. i trwały z rozmaitą intensyw
nością przez dwa następne tysiąclecia. Swoje siedziby koło 1000 r. p.n.e. 
ludy te, wypierając ludność „staroeuropejską”, osiągnęły w następują
cym porządku: Pragermanie dotarli do Skandynawii i na Półwysep 
Jutlandzki idąc wzdłuż Dźwiny i Niemna brzegiem Bałtyku; tuż za 
nimi posuwali się Prabałtowie. Data ekspansji Prabałtów nad Bałtyk 
jest sporna. Jedno nie może ulegać wątpliwości, ze bezsporni ich przed
stawiciele pod nazwą Estiów znajdowali się na terenie Prus w I w. n.e. 
Bezsporne są też archaiczne związki językowe bałto-germańskie23, 
świadczące o ich dawnym sąsiedztwie. Faktem również jest, że w cza
sach „historycznych”, to jest w I tysiącleciu p.n.e. Prabałtowie nie mieli 
bezpośredniego styku z Pragermanami. Między nich wsunął się inny 
wielki lud, który był twórcą kultury łużyckiej, identyfikowany dziś 
różnie: już to z Ilirami, już to z Wenetami. W szeregu ludów indoeuro
pejskich, umieszczonych na mapie Z. Gołąba, należy Wenetów umieś
cić w grupie preitalo-caltycko-iliryjskiej, zajmującej pierwotnie siedziby 

na obszarze środkowego Pcdnieprza. Koło 1700 r. p.n.e. centrum tej 
wielkiej grupy przesunęło się na teren Czech, Turyngii i Łużyc. Waż
nym członem tej grupy preitalo-celtycko-ilirsko-weneckiej były plemio
na weneckie, zamieszkujące międzyrzecza Wisły, Odry i Łaby. Z ana
lizy zasobu językowego italo-weneckiego i bałtyjskiego wynika stare są
siedztwo wenecko-bałtyjskie 24. W IV okresie epoki brązu (1000—800 p.n.e) 
ludność kultury łużyckiej „przechodzi” na prawy brzeg dolnej Wisły, 
zajmując znaczną połać Warmii i Mazur i utrzymuje się tutaj aż do 
wczesnej epoki żelaza25. Jakkolwiek ekspansję kultur archeologicznych

22 W dawniejszych czasach pogląd taki głosił J. Rozwadowski; ob. prace 
zebrane w dziele J. M. Rozwadowski, Wybór pism, t. II: Językoznawstwo indo- 
europejskie, Warszawa 1961 (Wstęp J. Saf are wieża, s. 8—9). Obecnie tezy te 
rozwinął Z. Gołąb, Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego, Rocznik Slawistycz
ny, 38: 1977, s. 22.

23 Wszystkie fakty z tego zakresu zebrał Ch. S. S t a n g, Lexikalische Sonderübe
reinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Oslo 1971; 
ob. też T. Łehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznan 
1946, s. 152 in.; V. V. Martynov, Slavjanogermanskoe leksićeskoe vzaimodejstvie 
drevnejsej pory, Minsk 1963.

24 Ob. H. Krähe, Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954, s. 108 i n., 119 i n.
25 Ob. J. Kostrzewski, Stosunki..., s. 35; tenże, [w:] Historia Pomorza, t. 1, 

cz. 1, s. 131.
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musimy ujmować przede wszystkim jako rozprzestrzenianie się wy
tworów, a raczej wtórnie jako ekspansję ludzi, ścisłe splecenie się lud
ności weneckiej i bałtyjskiej na dolnym Powiślu należy przyjąć jako 
fakt pewny, a przyswojenie sobie wytworów kultury łużyckiej bardziej 
jako wzmocnienie żywiołu bałtyjskiego, niż jego osłabienie. Inaczej 
trudno by zrozumieć pojawienie się w okresie halsztackim grodów na 
prawym brzegu Nogatu i dolnej Wisły, które musiały być skierowane 
przeciw ewentualnej ekspansji idącej od zachodu i6.

Droga Słowian do ich przyszłych siedzib prowadziła najpierw w ści
słym kontakcie z ludami irańskimi w kierunku południowo-zachodnim 
na tereny środkowego Podnieprza, opuszczone przez plemiona preitaio- 
-celtycko-weneckie, co z jednej strony tłumaczy fakt znacznych wpły
wów irańskich na kulturę społeczną i duchową Rrasłowian i zerwania 
w pewnym momencie prastarej wspólnoty prabałto-prasłowiańskiej 
(między 2000 a 1000 r. p.n.e.), z drugiej zaś nawiązanie ściślejszego 
związku z grupą językową preitalsko-celtycką, a przede wszystkim we
necką, z którą po zajęciu nowych siedzib i wytworzeniu kultury trzci- 
nieckiej (koło 1400 r. p.n.e.) Prasłowianie pozostawali w bezpośrednim 
sąsiedztwie. „Od tego czasu — jak pisze Zbigniew Gołąb — błota nad- 
prypeckie zaczęły grać rolę izolacji między Prasłowianarm a Prabął- 
tami” 26 27.

Można mieć poważne wątpliwości co do owej izolacyjnej roli błot 
prypeckich, które mimo mało sprzyjających warunków osadniczych ni
gdy nie stanowiły zupełnej anakumeny. Słusznie więc za barierę gra
niczną między kulturą bałtyjską i trzciniecką wczesnego okresu epoki 
brązu uważa się bieg Prypeci28. Nie można też całkowicie wykluczyć 
możliwości, że przez cały czas tych migracji prabałtosłowiańskich na 
zachód, pewna część plemion słowiańskich pozostawała w bezpośred
nim kontakcie geograficznym z plemionami bałtyjsfcimi, zwłaszcza pra
przodkami plemion pruskich. Dotyczy to przede wszystkim plemion 
wschodniosłowiańskich, które z czasem objęły Białoruś po przesunięciu

26 Ob. J. Kostrzewski, Stosunki..., s. 44, 49; badacz ten operuje w tym 
związku pojęciem ludności bałtyjskiej, ale chyba tylko jako przez przeniesienie pew
nych socjologicznych schematów na miejscowe stosunki.

27 Z. Gołąb, Stratyfikacja..., s. 25.
23 Z zbyt wielkim rozmachem, jak się wydaje, zakreśliła granice obszaru pra- 

bałtyjskiego M. Gimbutas, The Baits, s. 63 i 83 (aż po Kijów). Bardziej zgodny 
z rzeczywistością wydaje się zasięg tych granic zamieszczony w pracach K. Bugi, 
Die Vorgeschichte der aistischen (baltischen) Stämme im Lichte der Ortsnamenfor
schung, [w:] Streitberg Festgabe, Leipzig 1924, s. 22 i n. (mapy); tenże Rinktiniai 
raśtai, t. III, Vilnius 1961, mapy. Ob. też J. M. Rozwadowski, Tak zwana pra- 
ojczyzna ludów indoeuropejskich, [w:] Wybór pism, t. II, s. 68.
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się plemion prałotewsko-litewskich ku Bałtykowi, a z plemion zachod- 
niosłowiańskich przede wszystkim Weletów, którzy, jak to wynika 
z przekazu Ptolemeusza, sąsiadowali bezpośrednio z Galindami i Su- 
dowianami. Za tym ściślejszym sąsiedztwem Weletów z Praprusami 
i Słowianami wschodnimi mogą przemawiać zagadkowe zgodności języ
kowe między gwarami kaszubskimi (należącymi do grupy językowej 
weleckiej) a bałtyjskimi z jednej strony oraz z białoruskimi, a za ich 
pośrednictwem również południowosłowiańskimi z drugiej29. Nie jest 
tedy wykluczone, że część plemion zachodniosłowiańskich przeszła na 
zachód szlakiem na północ od Błot Prypeckich

Dla prawidłowej oceny charakteru wszystkich tych migracji, star
szych i młodszych na przestrzeni II i I tysiąclecia p.n.e., należy zwró
cić uwagę na znamienną sprzeczność, jaka zarysowuje się między pra
widłowością rozprzestrzeniania się na obszarze środkowej Europy wszy
stkich wytworów kultur archeologicznych z zachodu względnie z pół
nocy na wschód i południe oraz prawidłowością wszystkich ważniej
szych ruchów demograficznych, a zatem i etnicznych ze wschodu na 
zachód i dalej północny zachód lub południowy zachód. (W nawiasie 
mówiąc: Podważa to tezę o każdorazowym towarzyszeniu ekspansji kul
turowej analogicznej ekspansji demograficznej; takiej reguły nie ma.). 
Pierwszego poważniejszego wyłomu w tej prawidłowości dokonali do
piero Germanie, podejmujący w epoce żelaza pierwsze próby migracji 
z północy na południe (Italia, Galia) i z zachodu na wschód (Europa 
środkowa). Dopiero w tej epoce, jak się wydaje, doszło do bezpośred
niego kontaktu germańsko-słowiańskiego, nawiązującego do zerwanego 
przed wiekami (koło 2000 r. p.n.e.) kontaktu pragermańsko-prasłowiań- 
skiego z doby pierwszej wędrówki indoeuropejskiej. Wszystkie waż
niejsze zapożyczenia germańsko-słowiańskie dotyczą właśnie tego dru
giego kontaktu30. Do nawiązania tego kontaktu doszło na terytorium 
zajmowanym dawniej przez ludność kultury łużyckiej, tj. weneckiej. 
Zlokalizowanie tego kontaktu na terytorium weneckim można uznać 
za pewnik w świetle faktu przeniesienia przez Germanów nazwy We
netów na Słowian 31.

20 Ob. H. Popo wsk a - T a foo r sk a, Z problematyki badawczej nawiązań lek
sykalnych (na materiale kaszubsko-południowosłowiańskim), Rocznik Slawistyczny, 
36: 1975, s. 3 i n. Interpretacja, tych faktów pochodzi ode mnie.

30 Ob. ogromny materiał zebrany .przez V. Kiparskyego, Die gemeinslavischen 
Lehnwörter aus dem Germanischen, Helsinki 1934; ob. również V. V. Mairtyno v, 
op. cit. (przyp. 23).

31 Ob. H. Krähe, op. cit. (przyp. 24). Całość materiałów związanych z zagadnie
niem Wenetów zebrałem w art.: Wenetowie, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, 
t. VI, z. 2 (w druku).
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Wejście Germanów na teren wenecki datuje się na ogół na czas wej
ścia przedstawicieli kultury jastorfskiej (meklemburskiej) na Pomorze 
Zachodnie w wczesnym okresie lateńskim. Była to faza przejściowa. 
Następna silniejsza i trwalsza faza ekspansji germańskiej na Pomorze 
i całe środkowe Nadodrze przypada na okres wczesnorzymski. Na dru
gie półtysiącleciie pjn.e. należy też datować silniejszą penetrację Słowian 
na tereny zajęte poprzednio przez Wenetów, gdyż inaczej pozostałby 
niezrozumiały wspomniany wyżej fakt przeniesienia przez Germanów 
nazwy Wenetów na Słowian. Przejęcie tego spadku po Wenetach przez 
Słowian musiało jednak być o wiele silniejsze, intensywniejsze i trwal
sze, niż przez Germanów.

Złoty okres kultury weneckiej w Europie Środkowej jest związany 
z dziejami rozwoju kultury łużyckiej.

Nie wdając się tutaj w analizę bardzo szeroko dyskutowanych przy
czyn wewnętrznych i zewnętrznych upadku kultury łużyckiej, z któ
rych pierwsze dotyczą przede wszystkim przeobrażeń o charakterze an- 
tropogeograficznym i społeczno-gospodarczym, w zespole przyczyn ze
wnętrznych prócz najazdów scytyjskich, stanowiących przecież tylko 
wydarzenie epizodyczne, na czoło należy wysunąć fakt dobrowolnych 
migracji. Migracje te zaczęły się stosunkowo wcześnie. Pierwsza wielka 
ich fala przypadająca na lata 1200—1000 pjn.e., skierowała się na po
łudnie na teren Austrii i północnej Italii; fala druga ok. 500 lat póź
niejsza, skierowała się na zachód wzdłuż górnego Dunaju i wzdłuż Re
nu, docierając na teren Galii (dziś Bretania) i na Wyspy Brytyjskie 
(Walia). Stając na stanowisku ciągłości osadnictwa między okresem kul
tury łużyckiej i pomorskiej, wyraźnie aprobowanym przez archeologów 
(ob. wyżej), wypadnie wprawdzie uznać, że rozprzestrzenianie się kul
tury pomorskiej ku południowemu wschodowi było przede wszystkim 
ekspansją wytworów kulturowych, ale mogły jej też towarzyszyć pewne 
ruchy migracyjne32. W sumie na przestrzeni tysiąca lat na 
terytorium objętym przez kulturę łużycką nastąpiło poważne 
rozrzedzenie potencjału demograficznego, co z kolei musiało 
sprzyjać penetracji na te tereny najbliższych sąsiadów, zarówno od 
zachodu (Celtów i Germanów), jak i od wschodu (Słowian i Bałtów). Za 
właściwą metodę penetracji należy jednak uznać nie tyle podbój czy na

32 Ob. tutaj krótką, lecz kompetentną charakterystykę L. J. Łuki, Powstanie 
i rozwój kultury wschodniopomorskiej, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, XIII, Hi
storia, 7. 1970, s. 5 20. Por. też J. Ostoja-Zagórski, Ze studiów nad zagadnie
niem upadku grodów kultury łużyckiej, Slavia Antiqua, 23: 197fi, s. 39 i n.; na sze
rokim tle rozpatrzył to zagadnienie Z. Bukowski, The Scythian Influence in the 
Area of Lusatian Culture, Wrocław 1977, s. 261 i n.
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rzucenie zwierzchnictwu, co stule błc^ku si^ w sturszej literatu 
rze przedmiotu, lecz przede wszystkim kohabitację, jak o tym 
pouczają nas dzieje zasiedlania innych krajów ówczesnej Europy.

W literaturze archeologicznej za taką kulturę przypisywaną na Po
morzu Słowianom uważa się kulturę oksywską. Nie wdając się tutaj 
w szczegółowy rozbiór tej hipotezy, wypadnie zgłosić wobec niej daleko 
idący sceptycyzm. Wydaje się mało prawdopodobne., aby Słowianie 
stawiali swój pierwszy krok na Pomorzu od owej skrajnej peryferii. 
Rozumie się wprawdzie, że powyższa nazwa ma jedynie charakter wy
woławczego sygnału, ale też dlatego należy się wstrzymać z ostatecz
nym sądem w tej sprawie do momentu odkrycia wcześniejszych i rów
nie reprezentatywnych dla tej kultury stanowisk bliżej bezspornie sło
wiańskiego centrum osadniczego.

Nie przywiązując więc nadmiernej wagi do nazw-symbolów i do 
wydarzeń-symbolów, większy nacisk należy położyć na prawidłowości 
rozwojowe (w tym wypadku ruchy migracyjne, kohabitacyjne) i na 
fakty o charakterze masowym i jednoznacznym w swej wymowie.

Do takich faktów, które mówią same za siebie, należą niewątpliwie 
nazwy obiektów geograficznych, przede wszystkim zaś wodnych. Otrzy
maliśmy wreszcie długo oczekiwaną analizę onomastyczną wszystkich 
nazw rzecznych Pomorza między dolną Wisłą i dolną Odrą "3, która po 
dołączeniu niektórych nazw z terenów sąsiednich pozwala nam zorien
tować się w nawarstwieniach znaczeniowych i chronologicznych nazw 
rzecznych na Pomorzu. Dzielą się one na cztery grupy. Do pierwszej 
zaliczymy nazwy archaiczne, przeważnie odnoszące się do rzek wiel
kich, do drugiej nazwy rzeczne trudne do objaśnienia, a więc także 
zawierające pierwiastki archaiczne, ale przeważnie odnoszące się do 

.obiektów mniejszych, do trzeciej nazwy bezspornie słowiańskie, zapew
ne nie wychodzące poza okres 500 r. n.e., a przeważnie młodsze, 
wreszcie do czwartej nazwy bezspornie niemieckie, nie wychodzące 
poza XIII w. n.e., a więc pochodzące z okresu kolonizacji i germani
zacji Pomorza. Nas interesuje w tej chwili tylko ta pierwsza grupa, do 
której zaliczam następujące obiekty: Brda, Drawa, Drwęca, Dziwna (ra
mię ujścia Odry), Gwda (wzgl. Kwda, wzgl. Gida), Ina (i jez. Ińsko), 
Jana. Jonka (wzgl. Janka), Łeba, Łupawa, jez. Miedwie, Motława, Mie
nia, Myślą, Noteć (tudzież Niecą), Nogat, *Obra (skąd Obrownica), *Obra 
(niem. Wobbrow), Odryna, Parsęta, Radew, Radunia, Reda, Rega, Re- 
galica (ramię Odry), *Rura (skąd Rurka), *Rura (skąd Rurzyca), Słubia

m Ob. E. Rzetełska-Feleszko, J. Duma, Nazwy rzeczne Pomorza 
między Dolną Wisłą a Dolną Odrą, Wrocław 1977; monografia ta niestety nie 
objęła nazw rzecznych z ziem nadnoteckich.
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(dopł. Odry), Słupia (wzgl. Słupa), Świna (ramię ujścia Odry), Unieść, 
Wda, jez. Wdzydze, *Wiadua (dolny bieg Odry), *jez. Vidante (brak re
konstrukcji), Wieprza, Wierzyca, Wietcisa, Węgiermuca, Wkra, Wodry- 
na (raczej jednak: Odryna, jak Odra), Wogra (raczej jednak: Ogra), 
Wtra wzgl. Wetrą (brak poprawnej rekonstrukcji), wreszcie wymienić 
też należy źródł. zapis: Nifloza, wzgl. Livelose (rekonstrukcja: Liwka 
z pewnością chybiona); może zapis oryginalny brzmiał: Uifloza, co ko
piści odczytali: Nifloza.

Wiele spośród nazw wodnych tutaj wymienionych ma charakter in- 
doeuropejski, a zatem nie można ich powiązać z określoną jednostką 
etniczną, jak np. Brda, Łeba, Odra, Odryna, Wisła, dalej Łupawa, Mifer 
nia, Jana, Janka, Radew, Radunia, Reda, Świna, Słupia, Wkra, Wieprza. 
Nazwy te jednak nabiorą właściwego znaczenia, jeżeli w poprzednim 
wykazie uda się stwierdzić nazwy specyficzne pod względem przyna
leżności etnicznej. Do takich zaliczył ostatnio Tadeusz Milewski takie 
nazwy, jak: Drawa, Drwęca, Odra, Noteć, Niecą, Wierzyca oraz Wiadua, 
które jednoznacznie określił on jako podejrzane o pochodzenie wene- 
tyjskie wzgl. iliryjskieS4. Max Vasmer do nazw wenecko-ilirskich za
liczył też Inę, prawy dopływ Odry; Milewski poczytał ją za nazwę sło
wiańską, nawiązując ją do rzeki Ipa, inaczej Ina (lewy dopływ Prypeci). 
Stanowisko Milewskiego nie wydaje się słuszne, gdyż także dla Ipy nie 
da się znaleźć odpowiedników słowiańskich. Za nieudane należy też 
uznać dotychczasowe próby wyprowadzenia nazwy z temat: *oi-n- ’on, 
jeden’, lub też z tematu: *yu-na- ’młody’, gdyż nie dają one żadnego 
określonego sensu dla nazw rzecznej. Prawidłową drogę wskazał H. Krä
he, wiążąc nazwę rzeki Inn, (dopł. Dunaju) z celt. en- ’woda’, stąd *En- 
-ios — Inn.34 3S.

Do nazw weneckich należy dalej zaliczyć: Rurkę, Rurzycę z pier
wotnego: *Rura, mające odpowiedniki w Westfalii i Belgii, z tematu:

34 Ob. T. Milewski, Nazwy z obszaru Polski podejrzane o pochodzenie wene- 
tyjskie lub iliryjskie, Slavia Antiqua, 11: 1964, s. 37—86; cytuję według wydania 
zbiorowego: Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa 1969, 
-s. 266 i n. (w pracy tej cytowane feą wszystkie ważniejsze rozprawy innych bada
czy, zajmujących się tą kwestią). Z hipotezą nazw ilirskich na północ od Karpat 
należy się obecnie rozstać na zawsze.

35 M. Vasmer, Beiträge zur alten Geographie der Gebiete zwischen Elbe und 
Weichsel, Zeitsch. f. Slav. Philologie, 5: 1929, s. 360 i n.; cytuję według M. Vasmer, 
Schriften zur slav. Altertumskunde und Namenkunde, t. II, Berlin 1971, s. 543—544; 
T. Milewski, Nazwy..., s. 288—289; H. Krähe, Unsere ältesten Flussnamen, 
Wiesbaden 1964, s. 105—106.
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*reu/ *ru- ’wyrywać, ryć/’36, dalej: Ogra, z pierw. Agira, mająca od
powiednik w czeskiej rzece Ohra, Eger, z tematu: ag- ’poruszać, wpra
wiać w ruch’37, tudzież: Rega, mająca odpowiednich w rzece Regen (do
pływ Dunaju) z tematu indoe.: *reg- ’nawadniać, zraszać’38.

W sumie więc mamy na terenie Pomorza koło 10 nazw wodnych, 
które z dużym stopniem prawdopodobieństwa możemy wiązać z We
netami.

Nazwę bałtyjską pośród wyżej wymienionych noszą Motława i No- 
gat; zapewne należy tutaj też zaliczyć Węgiermucę, być może też Wie
rzycę i Wietcisę39. Wobec stwierdzonego już wyżej prastarego sąsiedz
twa wenecko-bałtyjskiego taka interferencja onomastyczna na granicy 
ich styku nie powinna budzić zdziwienia. Związków takich raczej na
leżałoby oczekiwać.

Natomiast na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pośród na 
samym początku przytoczonych nazw rzecznych ani jedna nie nosi 
charakteru wyraźnie germańskiego. Były co prawda próby przypisa
nia Germanom nazw takich jak: Gwda wzgl. Kwda i Wietcisa; należy 
się jednak zgodzić z Milewskim, że pierwsza z tych rzek jest niejasna 
w samym rdzeniu, a germańskość drugiej z nich polega na kombina
cjach pozajęzykowych40.

W sumie więc można powiedzieć, że wyniki osiągnięte przez archeo
logię i językoznawstwo wzajemnie się uzupełniają. Obecność Wenetów 
na terenie Pomorza w okresie 1500—100 r. p.n.e. należy uznać za do
wiedzioną. Nadal natomiast otwarta jest data napływu żywiołu sło
wiańskiego na Pomorze. Wprawdzie ze znanych przekazów Tacyta 
i Pliniusza, a także Korneliusza Neposa wynika, że już w I w. n.e. 
Weneci znajdowali się na linii rzeki Wisły, a geograf aleksandryjski 
umieszcza Wenedów nad Zatoką Gdańską, którą nazywa „Zatoką We- 
nedzką”, to jednak treść etniczna tych określeń nie jest dla nas jasna; 
pod tymi nazwami mogą już ukrywać się Słowianie, ale pewności w tej 
sprawie nie mamy 41. Sprawa wymaga dalszych badań.

IV. Przy pomocy źródeł historycznych, różnej co prawda wartości,

36 Na podstawie wywodu H. K r a h e g o, Unsere ältesten Flussnamen, s. 99, 
o Ruhrze westfalskiej.

37 Na podstawie wywodu E. Schwarza, Sprache und Siedlung in Nordostbayern, 
Nürnberg 1960, s. 20—21, o rz. Eger (Ohra).

33 Ob. uwagi E. Schwarza, op. cit., s. 16 o rz. Regen.
39 Mój punkt widzenia na te nazwy rzeczne przedstawią w osobnej rozprawce.
40 Ob. T. Milewski, Nazwy..., s. 258—259. Nie próbowano dotąd wyprowadzić 

Kwdy z jęz. fińskich; ob. liv. Kude’ miejsce, gdzie ryby się ikrzą’; ob. jez. Kudo 
koło Pskowa; V asm er, Schriften, t. I, s. 286.

41 Ob. przyp. 31.
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możemy stosunkowo dokładnie, jak na owe czasy, prześledzić wchodze
nie na teren Pomorza germańskich grup ludnościowych. Narzucały się 
tutaj od dawna dwie drogi: pierwsza drogą lądową od strony Meklem
burgii (kultura jastorfska), druga drogą morską; w tym drugim wy
padku droga najbliższa prowadziła przez ujścia Odry w dół rzeki i na 
ziemie przyległe. Taki kierunek ekspansji narzucała przede wszystkim 
ówczesna technika żeglugi, zmuszająca żeglarzy do trzymania się brze
gu. Toteż jako rzecz najbardziej prawdopodobną należy przyjąć fakt 
przeniknięcia na ląd właśnie w tym miejscu takich plemion, jak: Wan
dalowie, Burgundowie, Rugiowie (śladem ich tu pobytu: wyspa Rugia). 
Ze Skandynawii należy też wyprowadzić — mimo niekiedy zgłaszanych 
co do tego faktu wątpliwości42 —- ludy Gotów i Gepidów. Jak wiado
mo, nie udało się dotąd oznaczyć ojczyzny skandynawskiej tych ludów; 
nie może jednak ulegać wątpliwości, że na Pomorze przybyli oni drogą 
morską. Wykluczając jednak alternatywę słabszą, iż przebyli oni Bał
tyk w poprzek, należy również i dla nich przyjąć drogę przymorską. 
Co się tyczy Gepidów, to z całą pewnością można powiedzieć, że osie
dlili się oni na ziemiach przyległych dO! ujść Wisły. Natomiast, co się 
tyczy miejsca przybicia do lądu Gotów, jedynej wskazówki dostarcza 
wiadomość przekazana przez tradycję, że w miejscu tym najpierw 
natknęli się na Rugian, a następnie na Wandalów. Prowadzi to nas ra
czej w ujścia Odry, niż Wisły. Następny punkt ich pobytu wyznacza 
znany przekaz Ptolemeusza, z którego wynika, że w II w. n.e. znajdo
wali się oni w oddaleniu od morza43.

Dokładniejsze ustalenie miejsca pobytu Gotów i Gepidów należy do 
archeologów. W kwestii tej osiągnęli oni już poważne rezultaty44. Do 
uzgodnienia poglądów jest jeszcze dość daleko. Na marginesie ich po
szukiwań można zrobić jedynie taką uwagę: do tej pory, kierując się 
głównie ustaleniami filologów, wychodzili oni z założenia, że Gepido- 
wie zajęli swe siedziby w ujściach Wisły, wypierając stamtąd Gotów. 
Z tradycji gockiej wynika jednak tylko to, że Gepidzi przybyli na te
ren Pomorza z opóźnieniem; nie notuje ona jednak faktu odstąpienia

42 Myślę tu przede wszystkim o pracy C. W e i b u 11 a, Die Auswanderung der 
Goten aus Schweden, Göteborg 1958, i R. H a c h m a n n a, Die Goten und Skandi
navien, Berlin 1970. Nie ma żadnej wątpliwości, że w tradycji przekazanej przez 
Jordanesa mamy do czynienia z autentyczną tradycją.

43 Mój pogląd w tej sprawie wypowiedziałem w rozprawie pt. O wędrówce Go
tów i GepMów ze Skandynawii nad Morze Czarne, [w:] Liber Iosepho Kosttrzewski 
octogenario a veneratoribus dicatus, Wrocław 1968, s. 213 i n.

44 Zagadnienie to zostało ostatnio przedyskutowane w publikacji: Archaeologia 
baltica. Symposium primum archaeologorum balticorum, Teolog Polska, 4—6 IX 1974, 
b.m. 1974, s. 124.

i

I
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przez Gotów swych ziem Gepidom. W przekazie Ptolemeusza brak 
wzmianki o Gepidach, siedziby Gotów zaś, jak już wyżej powiedziano, 
zostały przez niego zlokalizowane w dość znacznym oddaleniu od ujść 
Wisły. Z tego wynika oczywisty postulat, aby przejściowych siedzib 
Gotów i Gepidów na południowych wybrzeżach Bałtyku poszukiwać 
w niezależnych od siebie miejscach.

W dawniejszych rozprawach na temat pobytu germańskich grup lud
nościowych na terenie Pomorza i ziemiach przyległych przewijał się 
pogląd, że przybysze po swym przybyciu na nowe miejsca pobytu pod
bili miejscową ludność i tworzyli nad nią warstwę zwierzchnią lub na
wet panującą. Rzeczywista analiza stosunków została w tym wypadku 
zastąpiona socjologicznym schematem, przeniesionym anachronicznie 
z zupełnie innych okresów historii na omawane tutaj czasy, lub mo
delem stosunków między ludami pasterskimi i rolniczymi. W tamtych 
czasach powszednią formą egzystencji ludności miejscowej i przybyłej 
była kohabitacja; co najwyżej można mówić o zajmowaniu siłą lepszych 
pastwisk lub urodzajniejszych pól,. a także wymuszeniu okresowych da
nin lub usług. Kohabitacja narzucała też swoistą izolację między przy
byszami a tubylcami.

Już poprzednio wskazywaliśmy na brak wyraźniejszych pozostałości 
germańskich w nazewnictwie hydrograficznym Pomorzą. Nie widać też 
poważniejszego wpływu germańskiego na słownictwo miejscowej lud
ności. Poważne utrudnienie w analizowaniu tych faktów sprawia tutaj 
chronologia ustalonych już w nauce zapożyczeń. Nie wdając się w tym 
miejscu w analizę tego rozległego zagadnienia, dotyczącego całego 
obszaru słowiańskiego45 46, a więc z tego powodu sprawiającego dodatkową 
trudność w odniesieniu tych faktów do określonego miejsca i czasu, 
pragnę tu zwrócić uwagę na trzy wyrazy występujące w słownictwie 
kaszubskim, które ewentualnie mogą pozostawać w związku z pobytem 
Gepidów na terenach przy dolnej Wiśle. Są to najpierw: neta, netka, 
neta, ’świnka, prosię, nazwa psa’ oraz: op’i ’upiór, zmarły opuszczają
cy grób i chodzący po ziemi celem przyprawienia innych o śmierć’ 4S. 
W pierwszym wypadku chodzi o wyraz mający swój odpowiednik 
w starocerkiewnosłow. nuta ’bydło’, połab. noto, ’stado bydła’, slow. 
nuta ’stado bydła’, wyraz zapożyczony z germ.* nauta, gock. niutan 
’chwytać, zyskać’, starowysokoniem. noz ’zwierzę’; wyraz ten jest też

45 Ob. prace cytowane w przyp. 30.
46 Ob. B. Sychtą SłouiMifc gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, 

Wirocław, 1969', s. 207—208, 330—332. Wyrazem: opi zajmuję się obszerniej w arty
kule pt. Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach 
kaszubskich (w druku).
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reprezentowany w lit. naudä ’korzyść, dobro’. Związek tych słów z ka
szubskim zasługuje na zbadanie47. Co się tyczy wyrazu: op’i, to w tym 
wypadku istnieje bezpośrednie nawiązanie do gock. wopjan ’krzyk, wo
łanie’; do zbadania jest odpowiednik etnograficzny w wierzeniach ludów 
skandynawskich, odpowiadający znanemu wierzeniu kaszubskiemu 
w upiora 48.

Mniej przejrzyste jest nawiązanie słowińskiego: ńebozorz ’świder’ do 
germ, (gock.?): *nabhagaiza, starowysokoniem. nabager, reprezentowa
ne też w połab. neboizer w tym samym znaczeniu; wszystko wskazuje 
na późniejszą pożyczkę z terenów niemieckich 49.

W sumie również co się tyczy pobytu ludności germańskiej na Po
morzu w okresie rzymskim stoimy jeszcze przed wielu zagadkami.

V. Nie posunęliśmy też wiele więcej do przodu kwestii pobytu lud
ności bałtyjskiej na lewym brzegu dolnej Wisły. Dokonanie przeglądu 
dotychczasowych na ten temat opinii doprowadziło do wyniku negatywne
go, ale raczej w obie strony. Na apriorycznych założeniach i na myl
nych przesłankach oparta jest hipoteza, jakoby Bałtowie już od pierw
szych okresów epoki brązu zajmowali siedziby między dolną Wisłą i Par
sętą i jakoby rozkwitająca tam wówczas kultura tworzyła jedność kul
turową z ziemiami na wschód od dolnej Wisły aż po Dźwinę i dalej 
aż do źródeł Wołgi. Granica kulturowa w epoce brązu pierwotnie znaj
dowała się na linii dolnej Wisły i dopiero w schyłkowych fazach roz
woju kultury łużyckiej obserwujemy jej ekspansję na tereny warmiń
skie i mazurskie.

Z drugiej strony rekonstruując proces rozprzestrzeniania się ludów 
indoeuropejskich w środkowej Europie, dochodzimy do wniosku, że Bał
towie, idąc w ślad za posuwającymi się ku zachodowi Germanami, do
tarli już prawdopodobnie w pierwszych okresach epoki brązu nad dol
ną Wisłę i tutaj zetknęli się z Wenetami, którzy stanowiąc część grupy 
językowej preitalsko-celtyckiej i ilirskiej opanowali międzyrzecze Wisły 
i Odry, m. in. także Pomorze. O ich pobycie na tym terenie świadczą 
nazwy wodne oraz testimonia starożytnych pisarzy z I w. p.m.e. i z I—II w. 
n.e. I jak przejście od kultury łużyckiej do pomorskiej a później od po
morskiej do oksywskiej, tudzież jej ekspansja w kierunku południo
wym nie musi oznaczać zerwania ciągłości osadniczej, choć może i fak
tycznie nieraz łączy się z przypływem nowych grup ludnościowych

47 Ob. V. Kiparsky, Die gemeinslavischen Lehnwörter, s. 183—184; K. Po
lański, Słownik etymolog, języka Drzewian połabskich, z. 3, Wrocław 1973, s. 458; 
E. Fraenkel, Litauisches etymolog. Wörterbuch, t. I, Heidelbemg-Göttängen 19162, 
s. 487.

48 V. Kiparsky, Die gemeinslavischen Lehnwörter, s. 56.
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m. in. Słowian i Germanów, tak również ekspansja kulturowa „łużyc
ka” na wschód od dolnej Wisły nie musi oznaczać wyparcia z terenów 
między dolną Wisłą i Pasłęką zamieszkałej tu ludności białtyjskiej. Upa
dek kultury łużyckiej, prócz wielu przyczyn, był zapewne spowodowany 
odpływem poważnych grup ludności weneckiej na południe i na zachód; 
sporo jej jednak zostało na miejscu. Od niej Słowianie przejęli nazwy 
ważniejszych obiektów geograficznych na całym Pomorzu. Taką samą 
stałość nomenklatury obserwujmy też na wschód od dolnej Wisły. Nie 
zidentyfikowano dotąd żadnych nazw weneckich na terenie opanowanym 
przez Bałtów, tym bardziej archaicznych słowiańskich. Zachodzi jednak 
zjawisko odwrotne: na lewym brzegu Wisły występują nazwy rzeczne, 
podejrzane o pochodzenie bałtyjskie. Dotąd nie udało się ustalić chro
nologii tej ekspansji nazewniczej, która musiała się wiązać z ekspansją 
etniczną. Wchodzimy tutaj na teren nowy, który wymaga osobnego po
traktowania i dlatego wątku tego dalej nie snujemy.

W tym miejscu pragniemy tylko podkreślić, że przy badaniu stosun
ków kulturowych na terenie ujścia dolnej Wisły należy w badaniach 
archeologicznych zachowywać te same reguły wnioskowania na prawym 
brzegu Wisły, jakie za słuszne uznajemy dla lewego jej brzegu. Należy 
się więc liczyć z możliwością, że stare sąsiedztwo bałtyjsko-weneckie nie 
uległo rozerwaniu mimo zmian, jakie na tym terenie wniosły przeobra
żenia kulturowe i że na tym samym terenie doszło w następstwie cza
sów do nawiązania bezpośredniego kontaktu zarówno ze Słowianami, jak 
i z przejściowo tutaj osadzającymi się grupami ludności germańskiej.

Wszystko to oczywiście nie pozostaje w żadnej sprzeczności z faktem 
dającym się zaobserwować w źródłach zarówno historycznych jak 
i archeologicznych, iż po odejściu z terenów nadwiślańskich ludności 
germańskiej w III i IV w. zaczął się silniejszy dopływ ludności prus
kiej z jej głównego ośrodka w Sambii i Natangii na tereny między Pa
słęką a Żuławami. Jakie ta migracja miała następstwa dla wytworzenia 
się nowych stosunków etnicznych na obszarze Pomorza po obu brzegach 
dolnej Wisły, wymaga zanalizowania wszystkich dostępnych źródeł wcze
snośredniowiecznych 49 50.
Adres autora: Prof, dr habil. GERARD LABUDA, Instytut Historii PAN, 
Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań

49 V. Kiparsky, op. cif., s. 182—183; K. Polański, Słownik..., s. 427—428; 
por. też F. Hinze, Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Po- 
moranischen (Kaschubischen), Berlin 1965, s. 354.

50 Dalszy ciąg niniejszej analizy przedstawiam w referacie pt. Zagadnienie po
bytu ludności bałtyjskiej na lewym brzegu dolnej Wisły we wczesnym średniowie
czu, wygłoszonym w dn. 15 III 1978 r. na „Konferencji Pomorskiej” w Warszawie, 
zorganizowanej przez Instytut Słowianoznawstwa PAN.
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STAN I NIEKTÓRE WYNIKI BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH 
CMENTARZYSK CIAŁOPALNYCH LUDNOŚCI 
KULTURY POMORSKIEJ W WIELKOPOLSCE

V/ s t ę p. Proces poznawania i rekonstruowania przeszłości biokultu- 
rowej człowieka wymaga stałego zacieśniania kontaktów nauk humani
stycznych z przyrodniczymi. Siedzenie przemian właściwości biologicz
nych i kulturowych grup ludzkich w pradziejach stawia w tym wzglę
dzie szczególne zadania i możliwości współpracy między archeologią 
a antropologią. Konieczność owych związków podkreślana była w prze
szłości przez J. Kostrzewskiego, J. Czekanowskiego czy W. Kóćkę, lecz 
szczególnego charakteru nabrały one dopiero w ostatnich latach. Na 
nowe możliwości zacieśniania powiązań archeologii z antropologią wska
zywali W. Hensel i T. Malinowski, jednak dotąd brak jeszcze zrozumie
nia wszystkich możliwości wypływających z zacieśniania współpracy obu 
tych nauk. Brak jest też umiejętności wykorzystania informacji i wyni
ków owych dyscyplin w ujęciach uogólniających. Szczególnie widoczne 
braki w tym względzie daje się zauważyć w odniesieniu do badań okresu 
pradziejów, w którymi powszechny był ciałopalny obrządek pogrzebowy. 
Sceptycyzm co do. możliwości badania przepalonych kości ludzkich po
dzielali bowiem nie tylko archeologowie, lecz również znaczna część an
tropologów. Od czasów A. Wrzoska, który pierwszy zwrócił uwagę na 
wartość naukową kości z grobów ciałopalnych, antroplogia wypracowała 
szereg metod badawczych, które w znacznym stopniu uściśliły i zobiek
tywizowały wyniki. W pierwszym rzędzie w oparciu o badania ekspery
mentalne zmian zachodzących w kościach w procesie kremacji uściślono 
metody oceny wieku, określenia płci, wyliczenia wysokości ciała itd. Wy
pracowanie i doskonalenie tych metod w dużym stopniu dokonywało się 
w poznańskim ośrodku antropologicznym dzięki badaniom A. Malinow
skiego, J. Piontka i J. Strzałko. W okresie ostatniego piętnastolecia 
(1962—1977) dokonano licznych opracowań materiałów z cmentarzysk 
ciałopalnych z terenów całej Polski, zwłaszcza zaś z obszaru Wielkopol
ski. W oparciu o te materiały przedstawiano też pierwsze próby uogól
nień i syntez oraz wytyczano perspektywy dalszych badań. Szczególniej
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sze osiągnięcia w tyto względzie były udziałem A. Wiercińskiej (1966), 
A. Malinowskiego (1969—1973), T. Dzierżykray-Rogalskiego (1964), 
J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej (1971—1975) i F. Rożnowskiego (1971), że 
wymienię najważniejszych.

Nowym dalszym etapem w tej problematyce było opracowanie przez 
J. Strzałkę, J. Piontka i M. Henneberga programu i metod badania prze
mian biologicznych w populacjach ludzkich zachodzących w perspektywie 
czasu i przestrzeni oraz nawiązanie bardzo ścisłej współpracy z archeolo
gami. Wypracowane metody pozwalają na dość szczegółowy opis zmien
ności cech biologicznych populacji oraz wyjaśniają niektóre mechanizmy 
zachodzących przemian.

Przyczyny warunkujące tak duże zainteresowanie badaniami cmen
tarzysk ciałopalnych ze strony antropologii i archeologii wynikają z tego, 
że w czasach tych zachodziły istotne zmiany w organizacji grup ludzkich 
w ich gospodarce, a więc kiedy to zachodziły znaczne przeobrażenia w śro
dowisku naturalnym człowieka.

Materiał i metody. Zespół badawczy w składzie T. Malinow
ski •— archeolog, A. Malinowski — antropolog zainicjowali w 1974 r. ba
dania materiałów z grobów ciałopalnych ludności kultury pomorskiej 
znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 
W badaniach tych analizę odontologiczną wykonał stomatolog — P. Oto- 
cki,, zaś areheozoologiczną A. Lasota. W wyniku pracy zespołu zbadano 
369 stanowisk archeologicznych. Do niniejszego wstępnego opracowania 
wybraliśmy materiał z 10 największych cmentarzysk, porównawczo zaś 
opracowaliśmy cmentarzysko tzw. kultury grobów kloszowych ze stano
wiska Warszawa-Grochów ul. Górników. Opracowano następujące cmen
tarzyska kultury pomorskiej z Wielkopolski: Bukowiec, gm. Budzyń,
woj. pilskie, Jabłonowo gm. Czarnków, woj. pilskie, Dziekanowice, 
gm. Łubc-wo, woj. poznańskie, Runowo, gm. Gostyń, woj. leszczyńskie, 
Sośnica, gm. Dobrzyca, woj. kaliskie, Boznań-Golęcdn, Poznań-Górczyn, 
Mrowino, gm. Rokietnica, woj. poznańskie, Chomiąża Księża, gm. Żnin, 
woj. bydgoskie, Miniszewo, gm. Janowiec Wielkopolski, woj. bydgoskie. 
Łącznie z wyszczególnionych cmentarzysk uzyskano materiał dotyczący 
340 osobników.

W obecnie prezentowanych rozważaniach szczególną uwagę skoncen
trowaliśmy na następujących kwestiach:
1) specyfika pochówków wynikająca z charakteru obrządku pogrze

bowego;
2) cechy budowy fizycznej ówczesnych mieszkańców Wielkopolski; oceny 

wysokości ciała oraz dane pomiarowe niektórych cech kośćca;
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3) określenie stanu biologicznego populacji, ocena zjawisk demograficz
nych w oparciu o informacje uzyskane z indywidualnych określeń 
wieku i płci zmarłych.

Przypomnijmy, że określenia wieku w chwili śmierci opierają się na 
poznanych dość dobrze zmianach właściwości biologicznych układu kost
nego, jakie zachodzą z upływem czasu. Tą drogą określany jest wiek bio
logiczny osobników nie zaś ich wiek kalendarzowy. Indywidualne różnice 
między wiekiem chronologicznym a biologicznym są stosunkowo małe 
we wczesnych okresach rozwoju osobniczego, z wiekiem ulegają one 
w miarę starzenia zwiększeniu. Z tych powodów oraz ze względu na 
możność pewniejszego stosowania liczniejszych kryteriów oceny (wyrzy- 
nanie się zębów mlecznych a następnie stałych, obserwacje kostnienia 
różnych elementów szkieletu itp.) granice dokładności określeń wieku 
w kategoriach Infans — Iuvenis sięgają często - 1 roku, gdy obser
wacje stanu zarastania poszczególnych odcinków szwów czaszkowych, 
obserwacje stanu uzębienia (starcie żujących powierzchni koron), ocena 
zasięgu jam szpikowych kości długich, czy stanu linii nasadowych po
zwalają na określenie wieku osobników zmarłych w kategoriach Adultus 
Senilis z dokładnością nie większą niż ± 5 lat. Nowsze metody polegające 
na szczegółowszych obserwacjach morfologii zębów czy też spojenia ło
nowego kości łonowej nie uściślają zbytnio określeń.

Przy ocenach płci zmarłych wykorzystuje się wyrazistość drugorzęd
nych cech płciowych szkieletu. Wyrazistość tych cech wynika z charak
teru działalności wewnątrzwydzielniczej danego osobnika należącego do 
jednej z płci, przy czym wpływ na stan tych cech wywierają różnorodne 
czynniki zewnętrzne, w tym niepośrednią rolę odgrywają czynniki cywi
lizacyjne (rodzaj i charakter pracy, specyfika diety, porody u kobiet itd.l. 
Niekiedy podkreśla się, że od pradziejów do współczesności ma miejsce 
zacieranie się niektórych różnic dymorficznych w populacjach ludzkich. 
Wydaje się, że stopniowo ulegają osłabieniu co do wyrazistości cechy 
męskie a nasilają się kobiece. Z tych względów teoretycznie częściej 
można przypisać osobnikowi męskiemu na podstawie jego cech morfo
logicznych kości płeć żeńską niż odwrotnie kobiecie płeć męską. Wydaje 
się jednak, że określenia płci zmarłych oparte o klasyfikację cech opiso
wych szkieletu, jak również o cechy metryczne, dają rezultaty dość wia
rygodne (opisowe cechy czaszki, żuchwy, obojczyka, wcięcia bloczkowego 
kości łokciowej, zwłaszcza miednicy, cechy metryczne kości jarzmowej, 
głowy żuchwy, nasad kości długich, wydrążenia stawowego łopatki, po
miary rzepki, kości piętowych, skokowych itd.).

Wyniki badań. Związana z charakterem obrządku pogrzebowe
go specyfika pochówków wyraża się w bardzo dobrym stanie zacho
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wania przepalonych kości. Na ogół były to bardzo silnie przepalo
ne kości koloru białoszarego, fragmenty były duże, umożliwiające 
niekiedy dokładniejsze badania osteometryczne czy osteoskopowe. 
Taki stan zachowania materiałów pozostawał w związku z często
ścią i trafnością określeń płci, wieku i wysokości ciała. Przecięt
ne ciężaru przepalonych kości były również bardzo wysokie. Wartości 
uzyskane dla osobników zmarłych w wieku wczesnodziecięcym (Injans I) 
N = 70 wynoszą 151 g; w wieku późnodziecięcym (Infans II) N = 27 wy
noszą 368 g. Ciężar kości w następnych kategoriach wieku był następu
jący: wiek młodzieńczy (Iuvenis) N = 15 — 681 g; wiek dorosły (Adultus) 
N = 102 — 909 g; wiek dojrzały (Maturus) N = 58 — 1032 g i wiek star
czy (Senilis) N = 4 — 1403 g. Ciężar kości z 43 pochówków określonych 
jako męskie wynosił średnio 1277 g, zaś 48 żeńskich 1172 g. W przypad
kach grobów zawierających szczątki 2 osobników dorosłych N = 9 ciężar 
kości wynosił przeciętnie 1452 g, zaś zawierających szczątki dorosłego 
i dziecka N = 13 — 1371 g. Z powyżej przytoczonych danych wynika, że 
ciężar kości w grobach ciałopalnych wykazuje dość wyraźny związek 
z wiekiem i płcią zmarłych. Wartości średnich arytmetycznych niektórych 
cech metrycznych kości osobników z określoną płcią zestawiliśmy w ta
beli 1.

Z pomiarów indywidualnych głów kości ramiennych, promieniowych, 
udowych, z pomiarów szerokości bloczków kości ramiennych wyliczyliśmy 
przybliżone wartości wysokości ciała dla 38 mężczyzn i 54 kobiet. Sza
cunki tej cechy oparto na metodzie podanej przez J. Strzałkę, J. Piontka, 
A. Malinowskiego (1972) opartej na tabelach Trotter i Gleser, a także 
na metodzie podanej przez A. Malinowskiego i R. Porawskiego (1969) 
opartej o wyliczenia J. Strzałki i tabele Manouvriera. W świetle tej 
pierwszej metody przeciętny wzrost mężczyzn wynosił 171,0 cm (min. = 
-=167 cm, max. =175 om), zaś kobiet 158,4 cm (min. = 150 cm, max. = 
= 167 cm). Wartości uzyskane drugą metodą wynoszą odpowiednio dla 
mężczyzn 167 cm i dla kobiet 155 cm. Wyniki te pokrywają się więc 
z tymi, jakie na mniejszym liczbowo materiale uzyskali J. Strzałko, 
J. Piontek, A. Malinowski (1972) dla epoki brązu i okresu halsztackiego. 
Wzrost mężczyzn w okresie trwania kultury łużyckiej wynosił w świetle 
tabel Trotter-Gleser 170—171 cm, kobiet zaś 158—159 cm. Wyniki uzys
kane dla ludności z cmentarzyska Warszawa-Grochów wykazują dla 8 ko
biet wartości wzrostu 156,6 cm a więc są one przeciętnie nieco niższe. 
Wyliczenia wzrostu ludności z epoki brązu i okresu halsztackiego w świe
tle metody Manouvriera wynoszą 165—167 cm dla mężczyzn i 154—155 
cm dla kobiet. Posługując się tą ostatnią metodą J. Gładykowska-Rze- 
czycka uzyskała podobne wyniki dla ludności pradziejowej Pomorza
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Wschodniego — okres halsztacki i lateński — mężczyźni 165,3 cm i ko
biety 155 cm. Uzyskane przez nas wyniki ważne są z punktu widzenia 
śledzenia uwarunkowań i przemian wysokości ciała, jakie miały miejsce 
u ludności pradziejowej w ciągu wielu stuleci oraz z punktu widzenia 
zróżnicowania geograficznego wzrostu. W grę wchodzi tu bowiem doku
mentacja tezy, w myśl której na obszarze Polski od wczesnych okresów 
pradziejowych do czasów współczesnych ludność bardziej wysokorosła 
zamieszkiwała obszary północno-zachodnie, zaś na terenach Polski połud
niowo-wschodniej zamieszkiwali ludzie przeciętnie wykazujący niższe 
wartości tej cechy.

Charakterystyka biologiczno-demograficzna
cmentarzysk. Dla poszczególnych cmentarzysk oraz dla całego ma
teriału wyliczono tablice wymieralności — tabele 2—2j oraz tabela 3. Ta
blice te pozwalają na szczegółową analizę zjawisk biologiczno-demogra- 
ficznych badanych cmentarzysk. Scharakteryzowano więc porządek wy
mierania, procent dożywania wieku x, prawdopodobieństwo zgonu, dalsze 
przeciętne trwanie życia osobnika w wieku x. Podstawę do wyliczenia 
owych charakterystyk daje rozkład wymieralności według oszacowanego 
wieku zmarłych (Dx). Poszczególne wielkości tablicy opisują następujące 
zjawiska: 1 — procent dożywania wieku x — 1X) charakteryzuje porzą
dek wymierania i informuje o tym, jaki procent dożyje dowolnego wieku x; 
2 — prawdopodobieństwo zgonu qx — określa natężenie zgonów w danej 
grupie wieku, informując o tym, jakie prawdopodobieństwo zgonu ma 
osobnik znajdujący się w przedziale wieku x\ 3 — wartości Tx, które okre
ślają ogólną liczbę lat, jaką mają jeszcze do przeżycia wszyscy osobnicy 
w wieku x ukończonych lat; 4 — dalsze przeciętne trwanie życia e°x wy
rażające liczbę lat, jaką w danych warunkach wymieralności ma jeszcze 
do przeżycia osobnik danej populacji będący w wieku x.

Tablice wymieralności pozwalają na porównywanie różnych grup lu
dności i mimo pewnych zastrzeżeń dobrze charakteryzują i oddają stan 
biologiczny grup ludzkich użytkujących określone cmentarzyska pradzie
jowe. Dla analiz zjawisk biologicznych zachodzących w owych grupach 
ludzkich istotne znaczenie posiadają wartości e°0 i e°2o. W przypadku ba
dań cmentarzysk pradziejowych nie zawsze dysponujemy kompletną in
formacją o faktycznej częstości zgonów dzieci, co powodować może, że 
wartości e°0 przybierają niekiedy wielkości różne od rzeczywistych. Na 
podstawie badań M. Henneberga można przypuszczać, że częstość zgo
nów w wieku 0—14 lat w populacjach pradziejowych była wysoka i nie 
ulegała istotnym przemianom ewolucyjnym. Mając powyższe na uwadze, 
analizy przemian demograficznych dla populacji pradziejowych lepiej opie
rać na wartościach opisujących procesy wymieralności w wieku reprodu
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kcyjnym oraz poreprodukcyjnym. Jak wynika z rye. 1 i tabeli 3 średnie 
dalsze oczekiwane życie osobników dorosłych e°20 wykazuje pewne zró
żnicowanie między poszczególnymi cmentarzyskami, a jego wartości za
wierają się między 17,3 a 28 lat. Jednakże błędy wartości e°2o wynikające 
z liczebności próby są dość duże (od 1,5 do 2,8 lat) i większość różnic 
między seriami w tych wartościach okazuje się nieistotna.

Podobne do prezentowanych tu wyników uzyskaliśmy dla cmenta
rzyska Warszawa-Grochów, zaś J. Piontek (1975) uzyskał takież dla po
pulacji z późnego okresu brązu (III—V okres) z Sulęcina. Wyliczony 
przez nas dla ogółu 51 mężczyzn przeciętny wiek w chwili śmierci wy
nosił około 40 lat, natomiasł dla 72 kobiet — 31,4 lata.

Stan i dynamika biologiczna badanych grup. 
Informacje o stanie i dynamice biologicznej badanych grup ludzkich 
można w najprostszy sposób uzyskać na drodze analizy: 1 — częstości 
zgonów dzieci d00—14; 2 — zróżnicowanej wymieralności w okresie repro
dukcyjnym; 3 — częstości osobników przeżywających okres reprodukcyj
ny. Ze względu na charakter badanych materiałów nie można dokonać 
szczegółowej analizy zróżnicowania wymieralności osobników w wieku 
0—14 lat. Stwierdzona dla poszczególnych serii częstość zgonów w tym 
wieku wykazuje duże zróżnicowanie wahające się od 55% do 15%. Dla 
potrzeb analiz dynamiki biologicznej badanych grup przyjęto arbitral
nie, że częstości zgonów w wieku dziecięcym 0—14 lat przewyższają
ce 40% w stosunku do ogółu zmarłych mogą odzwierciedlać rzeczywistą 
wymieralność w tym przedziale wieku. Sytuacja taka wystąpiła w przy
padku trzech cmentarzysk.

W tabeli 4 zestawiono dane liczbowe wskaźników określających stan 
i dynamikę badanych grup ludzkich. Dla opisania struktury wymieralnoś
ci osobników dorosłych obliczono wskaźnik wymieralności dorosłych (lam), 
który określa, jaką część spośród wszystkich dorosłych osobników prze
żywających wiek 15 lat stanowią ci osobnicy, których zgon nastąpił w za
sadzie po ukończeniu okresu reprodukcyjnego. Wskaźnik wymieralnoś
ci dorosłych obliczono w podobny sposób do tego, w jaki oblicza się 
wskaźnik wymieralności według propozycji J. F. Crowa. W poszczegól
nych badanych grupach ludzkich z cmentarzysk Wielkopolski obliczony 
wskaźnik wykazuje dość duże zróżnicowanie, sięgające od 24 do 61% 
osobników przeżywających wiek 40 lat. Zakres zmienności tego wskaź
nika jest bardzo podobny do wykazanej zmienności e°2o. Jeżeli więc w po
szczególnych badanych grupach ludzkich duża liczba osobników miała 
szanse na pełną, bądź prawie pełną reprodukcję, to należy oczekiwać, że 
grupy te miały również potencjalną zdolność do przyrostu liczebnego.
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Sukces reprodukcyjny badanych grup ludności kultury pomorskiej 
został zmierzony przy użyciu współczynnika reprodukcji potencjalnej 
Rp0t, oraz wskaźnika stanu biologicznego. Współczynnik reprodukcji po
tencjalnej zaproponowany przez M. Henneberga (1975) mierzy poten
cjalną zdolność reprodukcyjną grupy, wyrażając jaką część potomstwa

Cmentarzylka
Rye. 1. Wartości średnie dalszego oczekiwania życia dorosłych z różnych 

cmentarzysk kultury pomorskiej Wielkopolski. Oprać, autora

możliwego do osiągnięcia przez przeciętną parę osobników w danej po
pulacji osiąga ta para przy stwierdzonej strukturze wymierałności. War
tości tego wskaźnika = 0 opisują sytuację, w której struktura wymieral- 
ności uniemożliwia reprodukcję każdemu z osobników, natomiast war
tości = 1 określają że każdy osobnik rozpoczynający okres reprodukcyj
ny osiąga pełną możliwą liczbę potomstwa.

Z przedstawionych w tabeli 4 wartości współczynników wynika, że 
ograniczenie sukcesu reprodukcyjnego poszczególnych grup ludności 
kultury pomorskiej Wielkopolski poprzez zróżnicowaną wymieralność 
w okresie reprodukcyjnym było dość duże. W poszczególnych populacjach, 
ze względu na wymieralność w okresie reprodukcyjnym, przeciętna pa
ra osobników obojga płci realizowała jedynie 59 do 74% całkowitej mo
żliwej do osiągnięcia liczby potomstwa. Celem zorientowania się jaki wpływ
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na strukturę wymierałności ma ogólny stan biologiczny populacji, można 
obliczyć wskaźnik Ibs, który wyraża, jaka część jednego pokolenia uczest
niczyć będzie w pełni w odtworzeniu następnego pokolenia. Wskaźnik ten 
mierzy więc sukces reprodukcyjny grupy i w ogólny sposób opisuje stopień 
przystosowania jej do całokształtu warunków środowiska — M. Henne- 
berg, J. Piontek (1975). Obliczenia wskaźnika Ibs można dokonać z kom
binacji wartości Rpot i częstości zgonów osobników w wieku 0—14 lat. 
Ponieważ w przypadku niektórych cmentarzysk stwierdzona częstość 
zgonów dzieci nie oddaje przypuszczalnie stanu faktycznego, obliczając 
wskaźnik Ibs dla tych właśnie lokalnych grup przyjęto arbitralnie częs
tość zgonów w przedziale wieku 0—14 lat na poziomie 40%. Obliczone 
w ten sposób wartości Ibs zdają się świadczyć o tym, że sukces reproduk
cyjny badanych grup był silnie ograniczony zarówno przez wymieralność 
w okresie przedreprodukcyjnym jak również reprodukcyjnym. W przy
padku poszczególnych cmentarzysk jedynie 33 do 45 % osobników uczest
niczyło efektywnie w reprodukcji, gdy udział pozostałych był ograniczo
ny przez wymieralność. Opisany przez wartości Rpot i Ibs stan biologicz
ny badanych grup ludzkich jest właściwy dla populacji pradziejowych, 
struktura wymierałności opisywanych grup cechuje się wysoką częstością 
zgonów w okresie przedreprodukcyjnym i w okresie reprodukcyjnym, 
chociaż natężenie zgonów we wczesnych fazach okresu reprodukcyjnego 
nie jest już tak silne w badanych grupach ludności kultury pomorskiej, 
jak w przypadku populacji pochodzących z wcześniejszych okresów chro
nologicznych M. Henneberg i in. (1975), M. Henneberg i J. Piontek 
(1975).

Pełną informację o zdolności badanych grup ludzkich do przyrostu 
liczebnego określić można obliczając współczynnik reprodukcji netto (R„). 
Współczynnik ten wyraża zdolność do przyrostu liczebnego grupy, którą 
szacujemy w oparciu O' poziom sukcesu reprodukcyjnego mierzonego wska
źnikiem stanu biologicznego (Ibs) i założoną liczbą porodów przypadają
cych na przeciętną kobietę przeżywającą okres reprodukcyjny. Dla obli
czenia współczynnika R0 przyjęto, że przeciętna kobieta w badanych po
pulacjach rodziła średnio 7 dzieci. Przy powyższym założeniu, wynikają
cym z długości okresu reprodukcyjnego kobiet, wszystkie badane grupy 
ludności kultury pomorskiej wykazywały potencjalną zdolność do przy
rostu naturalnego (liczebnego). Wielkości współczynnika R0 są na tyle 
wysokie, że nawet gdyby przyjąć niższe liczby porodów przypadających 
na przeciętną kobietę, to i wówczas grupy te wykazywałyby zdolność do 
przyrostu liczebnego.

W wyniku dokonanych obserwacji i analizy badanych cmentarzysk 
okazuje się, że grupy ludności kultury pomorskiej zamieszkujące obsza

r
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ry Wielkopolski pod względem stanu i dynamiki biologicznej są podobne 
dc innych opisanych przez różnych autorów grup ludności pochodzą
cych z tego okresu pradziejów z innych obszarów Europy Środkowej, 
zaś w stosunku do grup wcześniejszych chronologicznie cechuje je lepszy 
poziom zaadaptowania. Jest to wynikiem przede wszystkim przemian 
struktury wymieralności w okresie reprodukcyjnym, czego dowodem są 
różnice między tymi grupami w wartościach Rpot — M. Henneberg, 
J. Piontek (1975) — tabela 1.

Obecne zaawansowanie stanu badań grup ludności kultury pomors
kiej na terenie Wielkopolski nie upoważnia dotąd do głębszych i wnik
liwszych stwierdzeń czy interpretacji terytorialnego zróżnicowania ich 
stanu biologicznego. W ramach dzisiejszego stanu badań trudno też jest 
o dokonanie wnikliwszych porównań opisanych zjawisk między różnymi 
kulturami archeologicznymi. W niniejszym ujęciu pokazano jednak, że 
analizy paleobiologiczne mają istotne znaczenie dla całokształtu prób opi
su przemian biokulturowych zachodzących w różnych okresach pradzie
jów. Opracowane wyniki mogą być użyte w bezpośredni sposób do opisu 
sytuacji ekologicznej badanych grup jako zmienne przy rekonstrukcjach 
różnych zjawisk kulturowych, np. zagadnień gospodarczych na drodze 
ujęć modelowych tak empirycznych, jak i teoretycznych. Oczywiście za
prezentowane wyniki nie oddają całości zjawisk posiadających znaczenie 
dla rekonstrukcji zjawisk biologicznych grup ludzkich w pradziejach. In
ne zagadnienia, jak: ocena stanu zdrowia na podstawie analizy zmian pa
tologicznych obserwowanych na kościach, zagadnienie pochówków zwie
rzęcych czy domieszek kości zwierzęcych, ocena związków cech popu
lacji z warunkami biogeograficznymi, kulturowymi zostaną przedstawio
ne w całościowym opracowaniu zebranych materiałów, noszących cechy 
zdjęcia antropologicznego. Zaprezentowane tu wyniki są pierwszą próbą 
rozwiązania zagadnień paleobiologicznych dotyczących grup ludzkich 
z okresu trwania kultury pomorskiej w Wielkopolsce. Całościowe opra
cowanie z uwzględnieniem informacji odontologicznych, archeozoologicz- 
nych a zwłaszcza archeologicznych znajduje się obecnie w toku przy
gotowania.

Adres autora: Prof, dr habit. ANDRZEJ MALINOWSKI, Zakład Antropolo
gii UAM, Fredry 10, 61—701 Poznań
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Tabela 1

WARTOŚCI CECH METRYCZNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCI SZKIELETU

Cecha
Pochówki męskie Pochówki żeńskie

N min-max X s N m in-max
X |

s

1. Szerokość głorwy 
żuchwy 31 13—22 18,2 2,2 32 10—17 15,7 1.7

2. Wysokość kości 
jarzmowej 3 40—45 42,3 — 3 33—44 40,1 —

3. Szerokość wyrostka 
czołowego kości 
jarzmowej 20 9—15 12,0 29 7—12 9,1 _

4. Wysokość wydr. 
isitaiwoweigo łopatki 7 33—38 35,6 — 16

i
1

13

32—36 33,2 —
5. Szerokość wyder, 

stawowego łopatki’ 6 22—27 24,5 19—23 20,9 —

6. 0 głowy k. 
r a mierniej 22 38—46 42,4 — 32 31—40 36,7 1,9

7. 0 głowy k. 
promień. 22 18—23 21,0 _ 32 15—22 17,9 1,3

8. 0 głowy k. udowej 15 39—47 43,7 — 21 34—43 38,3 —

9. Szerokość 
bl. k. ram. 22 22—26 23,8 _ 32 19—25 20,7 1,3

10. Wysokość rzepki 10 34—43 39,0 — 17 30—37 34,3 —

11. Szerokość rzepki 13 32—42 38,0 — 16 29—37 34,3 —

12 Grubość rzepki 15 14—20 16,9 19 13—17 14,7 ~

Tabela 2

TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA SOŚNICA

Wiek Dx. dv' lx

0— 7 10 34,5 99,9
7—14 2 6,9 65,4

15—20 1 3,4 58,5
20—40 7 24,1 55,1
40—60 8 27,6 31,0
60—x 1 3,4 3,4

0,345 578,55 2569,2 25,71
0,105 433,65 1990,65 30,43
0,058 284,00 1557,00 26,61
0,437 861,00 1273,00 23,10
0,890 344,00 412,00 13,29
1,000 68,00 68,00 20,00

S 29
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Tabela 2a

TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA CHOMIĄŻA KSIĘŻA

Wiek Dx. dx,
I

1* qx Lx Tx e°x

0— 7 6 27,3 100,0 0,273 604,45 3193,50 31,93
7—14 2 9,1 72,7 0,125 477,05 2589,05 35,61

15—20 — 0,0 63,6 0,000 318,00 2112,00 33,20
20—40 5,5 25,0 63,6 0,393 1022,00 1794,00 28,20
40—60 8,5 38,6 38,6 1,000 772,00 772,00 20,00
60—x — — --- ' — — — —

v 22

Tabela 2b
TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA M I N I S Z E W O

Wiek Dx-

1
dx- lx Qx Lx T* e°x

0— 7 7 35,0 100,0 0,350 577,5 2237,5 22,40
7—14 4 20,0 65,0 0,308 385,0 1660,0 25,53

15—20 — 0,0 45,0 0,000 225,0 1275,0 28,33
20—40 5 25,0 45,0 0,555 650,0 1050,0 23,33
40—60 4 20,0 20,0 1,000 400,0 400,0 20,00
60—x — — — — — — —

Y 20

T a to e 1 a 2e
TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA POZNAŃ _ GOLĘCIN

Wiek Dx- dx. lx Qx Lx Tx e°x

0— 7 29 27,4 100,0 0,274 604,1 2400,1 24,09
7—14 14 13,2 72,6 0,182 462,0 1805,0 24,86

15—20 9 8,5 59,4 0,143 297,0 1343,0 22,60
20—40 35 33,0 50,9 0,648 688,0 1046,0 20,55
40—60 19 17,9 17,9 1,000 358,0 358,0 20,00
60—x — — — — — — —

2 106

i
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Tabela 2d

TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA POZNAŃ — GÓRCZYN

Wiek Dx. dx lx Qx Lx Tx e X

0— 7 8 33,3 100,0 0,333 583,4 2351,6 23,52
7—14 1 4,2 66,7 0,062 452,2 1768,2 26,51

15—20 3,5 14,6 62,5 0,233 276,0 1316,0 21,06
20—40 7,0 29,2 47,9 0,609 666,0 1040,0 21,71
40—60 4,5 18,7 18,7 1,000 374,0 374,0 20,00
60—x — — — — — — —

2 24

TABLICA

Tabela 2e

WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA M R O W I N O

Wiek Dx. dx' lx 1x Lx T1 X - X

0— 7 4 12,12 99,99 0,121 657,5 3076,05 30,76
7—14 2 6,06 87,87 0,069 593,88 2418,55 27,52

15—20 1 3,03 81,81 0,037 401,47 1824,67 22,30
20—40 19 57,57 78,78 0,730 999,0 1423,20 18,06
40—60 7 21,21 21,21 1,000 424,20 424,20 20,00
60—x — — — — — — —

2 33

TABLICA

Tabela 2f

WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA JABŁONOWO

Wiek Dx, dx. lx qx Lx Tx “ X

0— 7 7' 18,42 99,98 0,184 635,39 2733,67 27,33
7—14 2 5,26 81,56 0,064 552,51 2098,28 25,72

15—20 3 7,89 76,3 0,103 361,77 1545,77 20,26
20—40 18 47,36 68,41 0,692 894,60 1184,00 17,30
40—60 7 18,42 21,05 0,875 236,80 289,40 13,74
60—x 1 2,63 2,63 1,000 52,60 52,60 20,00

2 38
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Tabela 2g

TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA DZIEKANOWICE

Wiek Dr df lx qx Lx T* e°e X

0— 7 5 20,8 100,0 0,208 627,9 3277,8 32,8
7—14 — 0,0 79,3 0,000 553,4 2649,9 33,4

15—20 1 4,2 79,2 0,053 385,5 2095,5 26,5
20—40 8 33,3 75,0 0,444 1167,0 1710,0 22,8
40—60 9 37,5 41,7 0,899 459,0 543,0 13,0
60—x 1 4,2 4,2 1,000 84,0 84,0 20,00

2 24

Tabela 2h

TABLICA WYMIERAJ.NOSCI CMENTARZYSKA BUKOWIEC

Wiek Dx, dx- lx qx Lx Tx “ X

15—20 2 11,8 100,0 0,118 470,5 1999,5 19,99
20—40 11 64,7 88,7 0,733 1117,0 1529,0 17,33
40—60 3 17,6 23,5 0,748 294,0 412,0 17,53
60—x 1 5,9 113,0 1,000 118,0 20,0 20,00

V 17

Tabela 2i

TABLICA WYMIBRALNOSCI CMENTARZYSKA KUNO W O

Wiek Dr dr lx qx Lx Tx e°

0— 7 4 16,0 100,0 0,160 644,0 3298,0 32,98
7—14 1 4,0 84,0 0,004 574,0 2654,0 31,59

14—20 — 0,0 80,0 o;ooo 400,0 2080,0 26,00
20—40 12 48,0 80,0 0,600 1120,0 1600,0 21,00
40—60 6 24,0 32,0 0,750 400,0 560,0 17,50
60—x 2 8,0 8,0 1,000 160,0 160,0 20,00

2 25

i
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Tabela 2j
TABLICA WYMIERALNOSCI CMENTARZYSKA WARSZAWA — GROCHÓW

Wiek Dx. dx. lx Lx Tx €°x

0— 7 18 30,5 100,0 0,305 593,2 2396,4 23,96
7—14 5 8,5 69,5 0,122 456,7 1803,2 25,94

15—20 2 3,4 61,0 0,056 296,5 1346,5 22,07
20—40 20 33,9 57,6 0,589 813,0 1050,0 18,22
40—60 14 23,7 23,7 1,000 237,0 237,0 20,00
60—x — — — — — — —

TABLICA WYMIERALNOSCI OGÓŁU DANYCH Z 10 CMENTARZYSK 
LUDNOŚCI KULTURY POMORSKIEJ Z OBSZARU WIELKOPOLSKI

Wiek Dx. dx- lx <3x Lx
i

Tx
1 e°x

0— 7 82 24,11 99,99 0,241 615,5 2572,1 25,72
7—14 29 8,53 75,88 0,112 501,3 1965,6 25,78

15—20 20,5 6,03 67,35 0,089 321,6 1455,3 21,61
20—40 127,5 37,50 61,32 0,611 851,4 1133,7 18,48
40—60 76,0 22,35 23,82 0,938 252,9 282,3 11,85
60—x 5,0 1,47 1,47 1,000 229,4 29,4 20,00

V 340
Tabela 4

DALSZE OCZEKIWANE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA e°0 ORAZ DALSZE 
OCZEKIWANE TRWANIE ŻYCIA DOROSŁYCH 

e0,.» I BŁĘDY e°0 I e°20

Cmentarzysko N do-i4

Warszawa—Grochów 59 0,390 24,0 18,2

1. Sośnica 29 0,414 25,70 ± 3,5 23,1 + 2,5
2. Chomiąża 22 0,364 31,90 + 4,0 28,2 ± 2,7
3. Miniszewo 20 0,550 22,40 ± 4,0 23,3 + 2,8
4 Poznań—Golęcin 106 0.406 24,10 ± 1,8 20,8 + 1,4
5. Poznań—Górczyn 24 0,375 23,50 ± 3,5 21,7 ± 2,6
6. Mrowino 33 0,182 30,80 ± 3,1 18,1 ± 2,0
7. Jabłonowo 38 0,237 27,33 ± 2,9 17,3 ± 1,9
8. Dziekanowice 24 0,208 32,80 ± 3,5 22,8 ± 2,6
9. Bukowiec 21 0,143 — 17,3 + 2,7

10. Kun owo 25 0,200 32,90 ± 3,5 21,0 ± 2,6

Ogół danych 340 0,326 25,7 ± 0,9 18,5 + 0,7
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Tabela 5

Cmentarzysko N do-14
I

lam Rpot I6S Ro<7)

Warszawa
Grochö'W 59 0,390 0,795 0,485 1,70

1. Sośnica 29 0,414 0,53 0,740 0,433 1,51
2. Chomiąża 22 0,364 0,61 0,712 0,452 1,58
3. Miniszewo 20 0,550 0,56 0,723 0,328 1,15
4. Poznań- 

-Golęcin 106 0,406 0,30 0,605 0,359 1,26
5. Poznań- 

-Górczyn 24 0,375 0,28 0,566 0,339* 1,19
6. Mr owiń o 33 0,182 0,26 0,634 0,380* 1,33
7. Jabłonowo 38 0,237 0,28 0,613 0,368* 1,28
3. Dziekanowice 24 0,208 0,53 0,742 0,445* 1,56
9. Bukowiec 21 0,143 0,24 0,591 0,355* 1,24

10. Kunowa 25 0,200 0,40 0,663 0,398* 1,39

* Ogół
materiałów 340 0,326 0,353 0,652 0,391 1,37

przyjęto d0-i4 = 40% ogółu zmarłych

x= 14

100 — do—14
Ibs = Rpot ■

100

100 — d0—14
R0 = Rpot ------------------■ 0,5 Uc

100

gdzie: Uc — założona liczba porodów przypadających 
cały okres reprodukcyjny.

na 1 kobietę przeżywającą



'

■
. ■ • T9' -

r.
.’liU

... • - - -
. £

■ .

: . : i 1. ■ .0 0«

. .

.-5 y-B.C
.

/
t

ft ' J -. .

■

...

•

■

.

■

.

Ml
••

•

.

:j z.i>

' - • ■ ■■

■ ' • .. i'j



PROBLEMY KULTURY POMORSKIEJ • KOSZALIN 1973

Franciszek Rożnowski

DOROBEK BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH NAD LUDNOŚCIĄ 
KULTURY POMORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO 

W OSTATNIM TRZYDZIESTOLECIU (1945—1975)

Powrót w 1945 r. starych piastowskich ziem nad Odrą i Bałtykiem 
do macierzy spowodował znacznie intensywniejszy rozwój badań archeo
logicznych na Pomorzu Zachodnim, aniżeli to miało miejsce w okresie 
międzywojennym. Badania archeologiczne prowadzone na tych terenach 
w pierwszym piętnastoleciu po wojnie miały raczej charakter badań ra
towniczych i zabezpieczających, a prowadzili je pracownicy różnych in
stytucji archeologicznych z Poznania i Szczecina. Pod koniec lat pięć
dziesiątych zwiększa się wydatnie kadra archeologów pracujących na 
Pomorzu Zachodnim, tworzą się regionalne ośrodki archeologiczne, 
a w konsekwencji tego nasilają się badania w terenie. Szczególnie silnie 
zjawisko to uwidacznia się na terenie byłego woj. koszalińskiego, gdzie 
podejmuje się badania na różnego typu obiektach, pochodzących z wielu 
okresów prahistorycznych.

Lata 1945—1960 charakteryzuje także brak współpracy pomiędzy 
archeologami i antropologami. Wynikało to z braku odpowiednio licznej 
kadry antropologów, niekiedy z konserwatyzmu, niedoceniania znacze
nia takiej współpracy, a czasami i z nieuświadamiania korzyści, jakie 
odniosłyby z niej obie strony. Na tym braku współpracy zaciążyła z pew
nością także i dążność antropologów do badania głównie cmentarzysk 
szkieletowych, gdyż uzyskiwany podczas tych prac materiał kostny da
wał znacznie więcej informacji do wysnuwania różnorodnych wniosków 
natury etnogenetycznej.

Jako pierwsza podejmuje w minionym trzydziestoleciu współpracę 
z zachodniopomorskimi instytucjami archeologicznymi Katedra Antro
pologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej pracownicy 
już w końcu lat pięćdziesiątych uczestniczą w badaniach prowadzonych 
na cmentarzysku w Wolinie, a w latach sześćdziesiątych podejmują
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badania w Koszalinie (Góra Chełmska), Kołobrzegu, Czaplinku, a póź
niej w Cedyni.

Intensyfikacja prac terenowych w ostatnich piętnastu latach dopro
wadza do nagromadzenia w muzeach zachodniopomorskich dość licznych 
materiałów kostnych uzyskanych podczas rozkopywania cmentarzysk 
z epoki brązu i okresów halsztackiego, lateńskiego, rzymskiego i średnio
wiecznego. Badania stają się coraz bardziej interdyscyplinarne, gdyż 
poza archeologami włączają się do nich antropolodzy, archeozoolodzy, 
paleobotanicy, ichtiolodzy itp.

Pierwsze ekspertyzy przepalonych szczątków kostnych wykonane zo
stały na Pomorzu Zachodnim przez autora niniejszego doniesienia w 
1964 r., kiedy to opracowane zostały szczątki kostne wydobyte na wcze
snośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Swielubiu1 w woj. 
koszalińskim. Od tego roku datuje się okres bardzo ożywionej współpra
cy autora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koszalinie, Za
kładem Archeologii Wielkopolski i Pomorza IHKM PAN w Poznaniu, 
Muzeum Okręgowym w Koszalinie i innymi placówkami archeologicz
nymi. Wyniki analiz publikowane są głównie w „Materiałach Zachod
niopomorskich'’ i „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych”.

Od 1974 r. w Zakładzie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Słupsku realizuje się temat: Biologiczne przemiany w populacjach
ludzkich •na Pomorzu Zachodnim od IV okresu epoki brązu do średnio
wiecza. W związku z tym podjęto badania przepalonych kości ludzkich 
uzyskanych m. in. i podczas badań cmentarzysk ludności kultury po
morskiej, a znajdujących się w magazynach różnych muzeów i u Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Koszalinie. 
Przyjęto, że opracowane zostaną me tylko szczątki kostne pozyskane 
podczas systematycznego rozkopywania cmentarzysk, lecz także i te, 
które uzyskano w czasie prowadzenia badań ratowniczo-zabezpieczają- 
cych.

Wykaz stanowisk archeologicznych należących do ludności kultury 
pomorskiej, a zlokalizowanych na interesującym nas terenie, odkrytych 
i badanych w okresie od 1945 do 1975 r. obejmuje 85 cmentarzysk i 237 
osad2. Stanowiska te są rozmieszczone bardzo nierównomiernie, nie

1 W. Łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego 
w dorzeczu dolnej Parsęty (VII—X/XI w.), Wrocław — Warszawa — Kraków — 
Gdańsk 1972, s. 260—269.

2 F. J. Lachowicz, Badania archeologiczne w województwie koszalińskim 
w latach 1945—1973, [w:] Studia archaeologica Pomeranica, Koszalin 1974, 270—
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mniej na terenie Pomorza Zachodniego można wyróżnić pięć rejonów, 
gdzie osadnictwo występuje szczególnie intensywnie. Należą do nich:
— rejon słupsko-główczycki, gdzie zbadano 24 cmentarzyska i 7G osad;
— rejon Pojezierza Bytowskiego z 20 cmentarzyskami i 35 osadami;
— rejon złotowsko-człuchowski z 15 cmentarzyskami i 15 osadami;
— rejon szczecinecko-łubowski z 8 cmentarzyskami i 50 osadami;
— rejon białogardzki z 6 cmentarzyskami i 15 osadami.
Przedstawione zestawienie jest jednak bardzo prowizoryczne i mało 
reprezentatywne. Dlatego też dla dokładnego poznania struktury i roz
woju zasiedlenia na Pomorzu Zachodnim w czasach od okresu halsztac
kiego począwszy aż po środkowy pcdokres lateński, należy podjąć bar
dziej szczegółowe studia, uwzględniające także dane z literatury nie
mieckiej .

Mimo iż rozpoznano 85 cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, 
przepalone szczątki kostne uzyskano tylko w czasie badania 55 cmenta
rzysk tej ludności, natomiast na pozostałych 30 cmentarzyskach nie uzy
skano żadnego materiału kostnego, gdyż prowadzone tam badania ogra
niczały się jedynie do zabezpieczenia tego, co podczas prac ziemnych 
lub pniowych zostało zniszczone. Do chwili obecnej zakończono oprać o- 
wywanie materiałów kostnych pochodzących z 33 cmentarzysk. Szczami 
kostne z cmentarzysk w Dobrowie i Miechęcinie opracował A. Malinow 
ski3, a z cmentarzyska w Łomczewie B. Marecki4, natomiast materiały 
kostne z pozostałych 30 cmentarzysk zostały opracowane przez F. Roż
nowskiego s. W ten sposób pod względem antropologicznym zostały 
opracowane materiały kostne z 60% cmentarzysk ludności kultury po
morskiej odkrytych po II wojnie światowej. Na tych cmentarzyskach 
odsłonięto 346 grobów skrzynkowych, popielnicowych (różne typy) i ja
mowych; stanowi to 81% ogółu badanych grobów. Na pozostałych 22 
cmentarzyskach odkryto tylko 80 grobów — stanowi to 19%. Ogółem 
uzyskano więc materiały kostne z 426 grobów.

Pizepalone szczątki kostne opracowywano przy pomocy metody mor
fologicznej z wykorzystaniem wskazówek zawartych w pracach różnych 
autorów: A. Wrzoska, T. Dzierżykray-Rogalskiego, J. Chochola, J. Gła-

s A. Malinowski, Kości z cmentarzyska ciałopalnego w Miechęcinie, 
pow. Kołobrzeg, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 3: 1973, s. 214 2! 6.

4 B. Marecki, Charakterystyika antropologiczna przepalonych kości ludz
kich z cmentarzyska w Łomczewie, b. pow. Szczecinek. Stanowisko 3, Kosza
lińskie Zeszyty Muzealne, t. 5: 1975, s. 231 234.

c f Rożnowski, Badania zmienności długości trwania życia ludzkiego 
na terenie Pomorza Zachodniego, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 2. 1972, 

s. 162—168.
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dykowskiej-Rzeczyckiej i wielu innych. Wszystkie fragmenty kostne po 
oczyszczeniu z ziemi i popiołu ważono i segregowano na następujące 
grupy: fragmenty kości sklepienia czaszki, fragmenty części twarzowej 
czaszki, fragmenty uzębienia, fragmenty kości tułowia, fragmenty kości 
kończyn górnych, fragmenty kości kończyn dolnych, oraz osobno od
dzielano fragmenty kości nie aające się zakwalifikować do żadnej z wy- 
zej wymienionych grup. W przypadku gdy otrzymywano popielnicę 
wraz z zawartością w stanie nienaruszonym, eksplorowano z niej szcząt
ki kostne warstwami, a w ich obrębie odnotowywano udział poszczegól- 
n\ ch grup. Od dwóch lat określa się także ciężar kości wchodzących 
w skład poszczególnej warstwy oraz ciężar każdej z wyróżnionych w jej 
obrębie grup. Określeń płci i wieku dokonywano przy pomocy powszech
nie stosowanych kryteriów morfologicznych uwzględniających wszystkie 
dostępne cechy diagnostyczne.
Wiek i płeć osobników. W niniejszym doniesieniu wykorzy
stano informacje antropologiczne odnoszące się do 234 osobników. Przy
bliżony wiek w chwili zgonu określono w 198 przypadkach, co stanowi 
84,6% ogółu. Prócz tego trzynastokrotnie określono wiek tylko orien
tacyjnie jako „dorosły”, jest to dalszych 5,6% określeń. Wiek pozosta
łych 23 osobników nie został określony, gdyż w materiałach kostnych 
znajdowało się zbyt mało fragmentów z cechami diagnostycznymi.

Znacznie trudniej było określać płeć zmarłych. Można ją było ozna
czyć tylko w 134 przypadkach, czyli w 57,3%. Do grupy osobników płci 
męskiej zaliczono 66 osób, a do grupy osobników płci żeńskiej 68 osób.

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że ludność Pomorza 
Zachodniego umierała najczęściej w wieku 20—30 lat. W tym wieku 
zmarło 48,5% ogółu osobników, przy czym kobiety stanowiły 25,8%, 
a mężczyźni 16,7% ogółu. Odsetek osobników dziecięcych liczony w sto
sunku do wszystkich zbadanych jest stosunkowo niewielki i wynosi za
ledwie 19,2%.

Obliczona dla całego Pomorza Zachodniego średnia wieku w chwili 
zgonu jest równa 23,8 lat. Mężczyźni umierali mając przeciętnie 30,8 lat, 
a kobiety 26,0 lat. Tak więc mężczyzn charakteryzowała wówczas więk
sza przeżywalność niż kobiety, a różnica na korzyść mężczyzn wynosiła 
4,8 lata. Średnie wieku w chwili śmierci obliczone dla poszczególnych 
stanowisk kształtują się następująco: dla Stawnicy wynosi 35,2 lat, dla 
Nowej Wiśniewki 31,1 lat, dla Przewłoki 24,8 łat, dla Łubowa 27,2 lat, 
dla Płonicy 26,8 lat i dla Swidwinka około 22,3 lat, a dla Maryńca 22,1 
lat. Wyliczone dla wyżej wymienionych stanowisk średnie wieku 
w chwili śmierci mężczyzn są następujące: dla Stawnicy 39,8 lat, dla 
Nowej Wiśniewki 37,3 lat, dla Przewłoki 36,0 lat, Płonicy 35,0 łat, dla

I
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Swidwinka 30,0 lat, dla Łubowa 28,0 lat i dla Maryńca 28,1 lat. Kobiety 
umierają znaczniej wcześniej, a średnie dla poszczególnych serii wy
noszą: Nowa Wiśniewka — 33,0 lata, Przewłoka — 27,4 lat, Łubowo — 
około 30 lat, Płonica — 35,0 lat i Maryniec — 23,6 lat.

Rozkłady wymieralności sporządzone dla poszczególnych stanowisk 
z terenu Pomorza Zachodniego oraz średnie wieku w chwili zgonu wy
liczone dla tych stanowisk są dość zbliżone do innych serii z obszarów 
zajmowanych przez ludność kultury pomorskiej, np. z Glińcza Nowego, 
Starych Polaszek czy Koziej Góry.

Podkreślić również należy i to, że średnie wieku w chwili śmierci 
ogółu mężczyzn i kobiet, wyliczone dla różnych grup ludności kultury 
pomorskiej, są przy porównywaniu ich z podobnymi parametrami obli
czonymi dla grup ludności kultury łużyckiej zawsze niższe.
Ciężar przepalonych szczątków kostnych. Jest bardzo 
zróżnicowany i waha się w poszczególnych grobach od kilku do 1930 
gramów. W grobach określonych jako męskie znajdowało się od 87 do 
1930 gramów przepalonych kości. Średni ciężar kości z grobów męskich 
jest bardzo zróżnicowany i wynosi w Stawnicy 908 g, w Szczecinku 
383 g, w Swidwinku 640 g, Maryńcu 300 g, Przewłoce 830 g, Turowie 
922 g, Nowej Wiśniewce 733 g. Podobnie jest zróżnicowany ciężar 
szczątków kostnych z pochówków określonych jako kobiece; minimalnie 
ważą one 95 gramów, a maksymalnie 1560 gramów, natomiast średni 
ciężar kości z tych grobów w Szczecinku wynosi 175 g, Maryńcu 550 g, 
Przewłoce 675 g, Półcznie 375 g, Turowie 985 g, a w Nowej Wiśniewce 
525 g. Wydaje się, iz to zróżnicowanie jest spowodowane w głównej 
mierze różnym stanem zachowania naczyń, w których składano szczątki 
zmarłych, niekorzystnymi warunkami glebowymi oraz różnym sposo
bem grzebania zmarłych (np. w grobach jamowych zachowuje się zaw
sze znacznie mniej szczątków kostnych w porównaniu do grobów po
pielnicowych).
Stopień przepalenia. Przeważająca większość badanych przez 
nas fragmentów ma barwę białawą, co dobitnie świadczy o paleniu 
zwłok w wysokiej temperaturze. Tylko nieznaczna część fragmentów 
kostnych ma barwę białawo-brązową lub jasnobrązową, a nieliczne frag
menty mają odcień niebieskawy świadczący o niedotlenieniu podczas 
palenia zwłok.
Wysokość ciała. Wzrost ludności kultury pomorskiej obliczono 
wykorzystując pomiary głowy kości ramiennej, główki kości promienio
wej i głowy kości udowej. Badając przepalone szczątki kostne z Maryń
ca, Stawnicy, Nowej Wiśniewki, Płonicy i Przewłoki można było wyko
nać w 14 przypadkach pomiary głów wymienionych wyżej kości. Pięć
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pomiarów wykonaliśmy na kościach należących do osobników płci żeń
skiej a dziewięć na należących do płci męskiej. Średni wzrost kobiet na 
Pomorzu Zachodnim w okresie halsztackim i lateńskim wynosił praw
dopodobnie około 158 cm (kategoria wzrostu średniego), a mężczyzn 
około 171 cm (kategoria wzrostu wysokiego). W porównaniu do danych 
z tego samego okresu, jakie znajdujemy w pracy J. Gładykowskiej- 
-Rzeczyekiej, badane przez nas kobiety były o około 3 cm wyższe, a ich 
wzrost jest równy wzrostowi kobiet z okresu rzymskiego8. Mężczyźni 
badani przez nas byli o około 6 cm wyżsi od mężczyzn żyjących w tym 
samym czasie na terenie Pomorza Wschodniego, a o 2 cm wyżsi od 
mężczyzn żyjących na tym samym terenie w okresie rzymskim. Mimo 
szczupłości zebranych przez nas danych, można chyba potwierdzić tezę 
J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej o zamieszkiwaniu w interesującym nas 
okresie nad brzegami Bałtyku ludności charakteryzującej się dużą 
komponentą wysokorosłej rasy nordycznej.

Dążąc do znacznie dokładniejszego poznania przemian biologicznych, 
zachodzących w okresach halsztackim i lateńskim na Pomorzu Zachod
nim, konieczne jest przeprowadzenie badań na kilku wybranych cmen
tarzyskach ludności kultury, pomorskiej i zapewnienie udziału w nich 
antropologów, aby uzyskać nie tylko wyczerpujące dane o wielkości 
cmentarzysk, ale także na miejscu zbadać wydobyty materiał kostny. 
Niezwykle pilną sprawą jest także podjęcie studiów, których celem by
łoby znacznie precyzyjniejsze datowanie cmentarzysk z tego okresu, co 
z kolei pozwoliłoby na wierniejsze odtworzenie stanu i dynamiki popu
lacji na Pomorzu Zachodnim w owym czasie.

Adres autora: Dr FRANCISZEK ROŻNOWSKI, Zalkilad Biologii WSP, Arci
szewskiego 22b, 76-200 Słupsk

8 J. Gł ad y k o ws ka-R'zec z yek a, Wzrost ludności Pomorza Wschodniego 
na przestrzeni wieków, Pomiorariiia Antiqua, t. 5: 1974, s. 211—217.
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Ignacy Skrzypek

STAN BADAN ARCHEOLOGICZNYCH 
NAD KULTURĄ POMORSKĄ NA POMORZU ZACHODNIM

Obszar, na którym podjęliśmy rozpatrywanie interesującego nas 
problemu, wyznaczają granice administracyjne według najnowszego 
podziału kraju i obejmują trzy województwa: szczecińskie, koszaliń
skie i słupskie. Teren ten jest zróżnicowany pod względem geograficz- 
nym, co niewątpliwie miało wpływ na gęstość zaludnienia tych ziem 
w okresie trwania kultury pomorskiej.

Obserwując mapę osadnictwa kultury pomorskiej na Pomorzu Za
chodnim, z uwzględnieniem oczywiście tylko stanowisk badanych po 
ostatniej wojnie, widzimy, że stanowiska tej kultury wykazują więk
szą koncentrację w następujących rejonach: nad rzekami —■ Łeba, Łu- 
pawa, Słupia i Wieprza, w dorzeczu dolnej Parsęty oraz jej dopływów 
Raawi i Pokrzywnicy, a także w rejonie Pojezierza Bytowskiego i Szcze
cineckiego. Stanowisk tej kultury z zasady nie spotyka się nad brze
giem morza i jezior przybrzeżnych oraz — z małymi wyjątkami — na 
terenach leśnych (rye. 1).

Zainteresowanie reliktami pozostawionymi przez ludność kultury 
pomorskiej datuje się na omawianym terenie mniej więcej od lat sie
demdziesiątych minionego stulecia. Były to przede wszystkim odkry
cia przypadkowe grobów, z których tylko niewielka część została za
rejestrowana i uratowana. Badania te miały w większości charakter 
poczynań amatorskich, co w sposób istotny odbiło się na pozostawio
nych materiałach dowodowych. Jak wiadomo, przy tego rodzaju zna
leziskach, przedmiotem zainteresowania w tym czasie były przede 
wszystkim okazałe popielnice twarzowe lub zabytki metalowe, co 
w konsekwencji doprowadzało do rozbijania całych zespołów grobo
wych na grupę zabytków atrakcyjnych i mniej ważnych. Pomimo to, 
odkrycia te, jak też idące w ślad za tym wszelkie publikacje lub dro
bne doniesienia, miały i tę dobrą stronę, że uratowały od zapomnienia 
wiele ciekawych okazów ceramiki i pojedyncze groby odkrywane w 2
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Rye. 1. Mapa badanych stanowisk kultury pomorskiej na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945—1977. Oprać, autora

połowie XIX i na początku XX w., a które w większości zaginęły pod
czas ostatniej wojny.

Do pierwszej wojny światowej ukazywały się tylko krótkie spra
wozdania z przypadkowych odkryć zamieszczane w większości w regio-
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nalnych gazetach i czasopismach, np. „Monatsblätter”, „Pommersche 
Zeitung”, „Unsere Pommerland” wraz z mutacjami dla poszczególnych 
miast, oraz większe opracowania archeologiczne publikowane w „Bal
tische Studien”. Mamy tutaj na myśli, m. in. liczne artykuły A. Stu- 
benraucha o odkryciach grobów, np. w Struszewie, gm. Borzytuchom, 
w 1893 r., gdzie znaleziono wspólnie z innymi naczyniami 2 popielnice 
twarzowe, w Starkowie, gm. Duninowo i Miastku, gm. Miastko — od
krycia w 1878 r„ w Lubogoszczy, gm. Grzmiąca w 1900 i 1901 r., 
w Konikowie, gm. Świeszyno w latach 1879—1896 oraz w okolicach 
Góry Chełmskiej h Opisy kilkunastu stanowisk z byłych powiatów: 
człuchowskiego, wałeckiego i słupskiego opracował A. Lissauer w 1887 
roku, w tym m. in. słynne zdobione popielnice z Olszanowa z. Na uwa
gę zasługuje szereg wzmianek F. W. Kasiskiego o odkryciach grobów 
popielnicowych z terenów b. pow. szczecineckiego i człuchowskiego, 
publikowanych w latach 1872—1881 1 2 3, a także badania ratownicze pa
stora Magdalinsikiego w 1909 i 1910 r. w Świeszynie, gm. Świeszyno, 
gdzie rozkopał 38 grobów kultury pomorskiej, oraz jego badania 
w Mierzynie, gm. Świeszyno w 1915 r.4 5

W okresie międzywojennym wzrasta ilość odkryć i badań różnego 
typu na stanowiskach kultury pomorskiej a tym samym ilość opraco
wań. Z ważniejszych badaczy tego okresu należy wymienić H. J. Eg
gersa, W. Witta, O. Kunkla, W. Boege’go, a z wydawnictw opracowa
nia monograficzne byłych powiatów, wg starego podziału administra
cyjnego Pomorza, w których jeden z rozdziałów poświęcony był ar
cheologii. W dużym zakresie wypełniały je materiały kultury pomor
skiej. Należy tu wymienić opracowania archeologiczne b. pow. bobolic- 
kiego, pióra H. J. Eggersa i H. BollnowaE, b. pow. miasteckiego — 
H. J. Eggersa i G. Giesena 6 i bytowskiego — H. J. Eggersa7. Już po 
wojnie, w 1955 r„ wyszło opracowanie archeologiczne b. pow. sławień-

1 A. S t ub e nr a u ch, Monatsblätter, R. 1895, 1901, 1902, 1909.
2A. Lissauer, Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen 

und der angrenzenden Gebiete, Leipzig 1887.
3 F. W. Kasiski, Das Gräberfeld bei der Persanzlger Mühle, Sehmiften der 

Naiturforschendem Gesellschaft in Danaig, NF. t. 3 1872, s. 27; tenże, Beschreibung 
der vaterländischen Alterthümer im N ewstettiner und Schlochauer Kreise, 
Gdańsk 1881.

4 Magdalinski, Monatsblätter, nr 1: 1892, s. 8—10; nr 7: 1909, s. 100—101, 
nr 1: 1915, s. 35—37.

5 H. J. Eggers, H. Bollnow, Vor- und Frühgeschichte des Kreises Bu- 
blitz, Unsere Pommerland, R. 20: 1935, s. 112.

6H. J. Eggers, G. Giesen, Vorgeschichte, [w:] Der Kreis Rummelsburg, 
Szczecin, 1938, s. 7—14.

7H. J. Eggers, Vorgeschichte, [w:] Der Kreis Bütow, Szczecin 1938, s. 21—27.



196 Ignacy Skrzypek

skiego napisane przez D. v. Kleista8, oraz b. pow. słupskiego (1969 r.) 
pióra W. Witta9. Wszystkie te pozycje są o tyle ważne, że zawierają 
katalogi miejscowości wraz ze skartografowaniem znalezisk oraz tabli
ce ilustracyjne. Jedną z ważniejszych publikacji tego okresu jest Pom- 
mersche Urgeschichte in Bildern O. Kunkla z 1931 r. w której możemy 
znaleźć wiele materiałów do interesującego nas zagadnienia 10 11. W 1929 
roku ukazała się syntetyczna praca E. Petersenau, w której autor 
omawia kolejno ceramikę, naczynia brązowe, broń, narzędzia, ozdoby 
i ustala chronologię oraz przynależność etniczną ludności kultury po
morskiej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że autor wbrew istotnemu stano
wi rzeczy wyciąga fałszywe i tendencyjne wnioski na temat etnicznej 
przynależności ludności omawianej tu kultury. Z ważniejszych prac 
problemowych dotyczących popielnic twarzowych należy wymienić 
prace A. Lissauera, H. Conwemtza, a przede wszystkim W. La Baume’a, 
z których ostatnia ukazała się w 1963 r.12

W Polsce Ludowej autorem studiów poświęconych kulturze pomor
skiej był J. Kostrzewski13. Jemu zawdzięczamy wiele cennych spo
strzeżeń, które do dziś zachowały znaczną wartość. W wydanej w 1958 
roku Kulturze łużyckiej na Pomorzu, autor rozpatrując szczegółowo 
wszystkie przejawy kulturowe pomorskich plemion kultury łużyckiej, 
zalicza do niej w okresie wczesnohalsztackim (Hallstatt C) fazę wielko- 
wiejską kultury pomorskiej. Pierwszym monograficznym ujęciem kul
tury pomorskiej na określonym terytorium jest praca L. J. Łuki14, in
teresująca i w odniesieniu do naszego obszaru z tego względu, że znaj
dujemy w niej sporo materiałów (około 100 stanowisk) z b. pow. lębor
skiego, którego 4 gminy obecnie zostały włączone do woj. słupskiego. 
Niezwvkle dużo prac odnoszących się do wybranych zagadnień kultury 
pomorskiej — bazujących w pewnym zakresie na materiałach z nasze
go terenu — znajdujemy w dorobku naukowym T. Malinowskiego.

8 d. v. Kleist, Die urgeschichtlichen Funde des Kreises Schlawe, Ham

burg 1955.
9 W. Witt, Übersicht über die urgeschichtlichen Epochen die Kreises Stolp, 

[w:] Pommersehe Funde und Ausgrabungen aus den 30er und 40er Jahren, Ham
burg 1969 s. 105—119.

10 O. Kunkel, Pommersche Urgeschichte in Bildern, Szczecin 1931.
11E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen,

Berlin 1929.
e W. La Baume, Die pommerellischen Gesichtsurnen, Maiimz 1963.
18 J. Kostrzewski, Od mezolitu do okresu wędrówek ludów [w:] Prehistoria 

ziem polskich, Kraików 1948, s. 276.
u l. j Łuka, Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. I, Wro

cław — Warszawa — Kraków 1966.
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Ukoronowaniem ich jest obszerne i jak dotąd jedyne w Polsce omówie
nie wszelkich przejawów obrządku pogrzebowego ludności kultury po
morskiej, zawartych w liczbie ponad 3 tys. stanowisk występujących 
na znacznej części ziem polskich oraz wykraczających peryferycznie 
na pograniczne tereny ZSRR15 16.

Badania nad kulturą pomorską na obszarze Pomorza Zachodniego 
weszły w nową fazę rozwojową po ostatniej wojnie. Prace na obiek
tach tego typu prowadziło i prowadzi kilka placówek naukowych, 

* w tym: muzea — w Szczecinie, Słupsku i Koszalinie, katedry archeo
logii — w Poznaniu, Łodzi i Toruniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Słupsku oraz Pracownia Archeologiczna PP PKZ w Szczecinie.

Przechodząc do spraw kadrowych należy zaznaczyć, że chociaż 
wszystkie placówki mają na swym koncie rozmaite prace terenowe 
oraz większe lub mniejsze opracowania odnoszące się do kultury po
morskiej, to jednak brak było do niedawna na omawianym obszarze 
specjalistów z tej dziedziny. W chwili obecnej sytuacja uległa znacznej 
poprawie dzięki zatrudnieniu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słup
sku badacza tych zagadnień (doc. dr habil. Tadeusz Malinowski), a tak
że włączeniu do obszaru obecnego woj. słupskiego Muzeum w Lębor
ku, gdzie zatrudniony tam archeolog (mgr E. Skarbek) preferuje 
w swoich planach badawczych i opracowaniach problematykę kultury 
pomorskiej, ściślej zagadnienia sztuki zdobniczej 1B.

Wspomniane Muzeum w Słupsku jedynie w początkach lat sześć
dziesiątych, kiedy zatrudniony był tam archeolog, przeprowadziło ba
dania wykopaliskowe — wspólnie z WKZA i Muzeum w Koszalinie — 
na trzech cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej (Czarnica, Płoc
ko, Turowo, b. pow. miastecki).

Muzeum w Szczecinie, jako placówka najwcześniej po wojnie po
siadająca etatowego archeologa, w pierwszym okresie spełniała dla ca
łego Pomorza funkcję opiekuna zabytków archeologicznych działając po
przez jednoosobową obsadę, tzw. inspektora-rzeczoznawcy. Ogrom prac 
przerastał fizyczne możliwości jednego człowieka, który miał do 
obsłużenia rozległe obszary Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. 
W tym najwcześniejszym okresie odnotowujemy na interesującym nas 
terenie tylko jedno odkrycie grobu skrzynkowego w okolicach Biało-

15 T. Malin o w s k i, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

16 E. Skarbek, Sztuka kultury pomorskiej, [w:] Materiały do prahistorii ziem 
polskich, cz. IV, z. 1, Warszawa 1971, s. 111—187.
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gardu w 1951 r.17 18 Dopiero w połowie lat pięćdziesiątych — 1956 r. — 
doraźną akcję ratowniczą przeprowadzono na cmentarzyskach kultury 
pomorskiej w Kłącznie, gm. Studzienice, Struszewie, gm. Borzytuchom 
i Łubowie, gm. Silno wo1S, gdzie zabezpieczono pojedyncze groby 
skrzynkowe. Na szczególne podkreślenie akcji badawczej ośrodka szcze
cińskiego, w zakresie kultury pomorskiej, zasługują prace wykopali
skowe przeprowadzone latem 1956 r. na rozległym cmentarzysku ciało
palnym w Dobrowie, gm. Tychowo19. Na przebadanym obszarze o po
wierzchni około 480 m2 odsłonięto i wyeksplorowano 125 grobów ciało
palnych datowanych ogólnie na wczesny okres lateński.

Z innych odkryć interesującej nas kultury należy wymienić prace 
ratowniczo-zabezpieczające na terenie byłego powiatu Stargard Szcze
ciński, w miejscowościach: Chabówko, gm. Bielice, gdzie uratowano grób 
z dwiema popielnicami, Dobrzany, gm. Dobrzany skąd znamy grób jed
nostkowy z dobrze zachowaną popielnicą twarzową kształtu grusżkowa- 
tego i w miejscowości Szadzko, gm. Dobrzany gdzie odkryto grób skrzyn
kowy z obwarowaniem wyposażony w 2 popielnice, przystawki i ozdoby 
z brązu 20.

Wymienione katedry archeologii uniwersytetów w Łodzi i Toruniu 
ograniczyły swoje badania jedynie do uratowania pojedynczych grobów 
kultury pomorskiej, przy okazji prowadzonych w pobliżu stacjonarnych 
badań wykopaliskowych z innych okresów chronologicznych. Były to sta
nowiska w Garbku gm. Przechlewo (Łódź) i Olszanowie, gm. Rzeczenica 
(Toruń)21.

Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu przeprowadziła prace wykopaliskowe na cmentarzysku ciało
palnym w Miechęcinie, gm. Dygowo (przez dwa sezony) oraz badania 
powierzchniowo-sondażowe na osadach wielokulturowych w Bogucinie, 
gm. Kołobrzeg, Bylicy i Dzierżęcinie, gm. Postomino 22. Badania te pro

17 J. Karpowicz, Grób skrzynkowy odkryty w okolicach Białogardu, 
Z otchłani wieków, R. 21: 1952, s. 27.

18 A. H am ling, Materiały Zachodnio-Pomorskie, t. 2: 1956, s. 337.
19 A. Hamling, Materiały Zachodnio-Pomorskie, t. 3: 1957, s. 307.
80 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka b. pow. stargardzkiego.
21K. Wal en ta, Badania ratownicze w Garbku, pow. Człuchów, stan. 1, Ko

szalińskie Zeszyty Muzealne, t. 4: 1974, s. 29. Materiały z Olszanowa nie zostały 
opublikowane, autorowi znane są z autopsji.

22 C. Strzyżewski, Z. Żurawski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych 
na stanowisku 3 w Dzierżęcinie, pow. Sławno w 1972 r. Koszalińskie Zeszyty Mu
zealne, t. 3: 1973, s. 90. Do pozostałych stanowisk materiały znajdują się w ar
chiwum działu archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koszalinie oraz u Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Koszalinie.
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wadzono jednak na marginesie szerszego tematu naukowego podjętego 
przez tę Katedrę i kontynuowanego w latach 1970—19742S. Część 
jednak obszaru Pomorza Zachodniego, tzw. Pomorze Środkowe, przez 
długie lata nie było objęte żadną systematyczną akcją badawczą — i to 
nie tylko w zakresie zagadnień kultury pomorskiej.

Sytuacja taka istniała do 1956 r., do chwili zatrudnienia w Muzeum 
w Koszalinie etatowego archeologa. Z ramienia tej placówki, w pierw
szym okresie (lata 1957—1959), przeprowadzono archeologiczne prace 
ratownicze między innymi na stanowiskach kultury pomorskiej, 
w miejscowościach: Domaradz, gm. Damnica i Dęborogi, gm. Manowo. 
Zabezpieczono i wyeksplorowamo, w pierwszym przypadku 3 groby 
skrzynkowe, w drugim 2, datowane na okres halsztacki D i wczesny 
okres lateński 23 24.

Datą przełomową w rozwoju badań archeologicznych na Pomorzu 
Środkowym w ogóle był rok 1958, kiedy to środowisko archeologiczne 
Koszalina powiększyło się o dalszych 4 archeologów zatrudnionych 
w’ muzeach w Koszalinie i Słupsku, w Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
w Koszalinie (urząd konserwatorski) oraz poza wymienionymi instytu
cjami. W niedługim jednak czasie osoba z Muzeum w Słupsku prze
niosła się poza teren obecnego woj. koszalińskiego, a do Muzeum w Ko
szalinie, w 1964 r., przyjęto nowego archeologa. Od tego roku przejęto 
prawną ochronę i stałą opiekę przetrwałych do naszych czasów zabyt
ków archeologicznych. Cały wysiłek młodej kadry w tym pierwszym 
okresie został skierowany głównie na badania penetracyjne terenu 
oraz badania ratownicze podejmowane natychmiast po otrzymaniu zgło
szenia. Były to przede wszystkim stanowiska kultury pomorskiej. Mia
ła również w tym swój udział dobrze zorganizowana pionierska akcja 
propagandowa i popularyzatorska wśród społeczeństwa tych ziem. 
W 1959 r. rozpoczęto także wielosezonowe badania cmentarzysk ciało
palnych na stanowiskach, które jednak po administracyjnym podziale 
kraju w 1975 r. znalazły się poza granicami interesującego nas obecnie

23 Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pro
wadziła w latach 1970—1974 prace terenowe na terenie R powiatów b. woj. kosza
lińskiego, w ramach realizacji problemu „Badania nad etnogenezą, rozwojem i kul
turą dawnych społeczeństw, zwłaszcza słowiańskich”, w tym grupy tematycznej 
„Etnogeneza i początki Słowian”, a bardziej szczegółowo tematu: „Kontakty ple
mion słowiańskich na ziemiach polskich z innymi ludami w epoce żelaza” (problem 
resortowy PAN nr 37,2, 2).

24 M. Sikora, Materiały Zachodnio-Pomorskie, t. 2: 1956, s. 349.
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obszaru25 26. Pomimo, że dotychczas nie było w koszalińskim środowisku 
archeologicznym żadnej osoby wykazującej nieco większe zaintereso
wanie problematyką kultury pomorskiej, to jednak zagadnienia tej kul
tury dominowały w całokształcie poczynań badawczych minionego 
okresu. Wpłynęła na to przede wszystkim dobra operatywność tereno
wa służby konserwatorskiej i pracowników muzeum, a także — wspo
mniana już — rozwinięta akcja uświadamiająca prowadzona przez ko
szalińskich archeologów.

Ogólnie w okresie powojennym na terenie Pomorza Zachodniego 
przebadano jednosezonowo i wielosezonowo 43 stanowiska kultury po
morskiej z tym, że w liczbie tej nie ujmujemy około 30 stanowisk za
bezpieczonych jednorazowo, tzn. obiektów zlokalizowanych przez ar
cheologa na podstawie doniesienia z terenu, z których zebrano niewiel
ką ilość materiału zabytkowego lub zaobserwowano na powierzchni 
luźne kamienie z obudowy grobów. Należy w tym miejscu wspomnieć 
o liczbie około 230 stanowisk osadniczych-wielokulturowych, między 
innymi z materiałami pomorskimi, które zostały zlokalizowane w trak
cie badań weryfikacyjnych i powierzchniowo-sondażowych, prowadzo
nych przez Katedrę Archeologii UAM w Poznaniu w ramach studiów 
nad okresem wczesnośredniowiecznym i wpływów rzymskich. Wszyst
kie jednak te punkty wymagają sprawdzenia w drodze badań wyko
paliskowych.

Jeżeli chodzi o rozrzut badanych stanowisk na omawianym przez 
nas obszarze, to sytuacja przedstawia się następująco: na terenie woj. 
szczecińskiego w obecnych granicach administracyjnych nie prowadzo
no w minionym okresie żadnych większych badań archeologicznych, 
nie licząc oczywiście wymienianych już stanowisk w Chabówku, Do
brzanach i Szadzku. Na terenie obecnego woj. koszalińskiego badanych 
było 21 stanowisk kultury pomorskiej, a na terenie woj. słupskiego 22 
stanowiska z tym, że tereny obydwu tych województw należy trakto
wać jako większość obszaru Pomorza Środkowego, będącego do 1975 
roku w strefie poczynań badawczych koszalińskiego środowiska arche
ologicznego. Po 1975 r., na terenie woj. słupskiego, przeprowadzono 
tylko badania ratownicze na cmentarzysku w Zapceniu, gm. Lipnica, 
przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku2ß.

Konieczną rzeczą jest wspomnieć o terenach, które w wyniku po
działu administracyjnego kraju, zostały wyłączone z b. woj. koszałiń-

25F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945—1970, 
Koszalin 1973.

26 T. Malinowski, F. Rożnowski, Grób kultury pomorskiej z Zapcenia, 
woj. słupskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 7: 1977 [wyd. 1978], s. 9—17.
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skiego i włączone do woj. pilskiego, a które w przeszłości — szczegól
nie w zakresie kultury pomorskiej — były penetrowane przez kosza
lińskich archeologów. Mamy tutaj na myśli byłe powiaty: złotowski 
i wałecki, w obrębie których — szczególnie tego pierwszego — w la
tach 1959—1971 przebadano w mniejszym lub większym stopniu 13 
stanowisk kultury pomorskiej 27 28. Były to cmentarzyska ciałopalne i tyl
ko jedna osada (Stawnica). Z tej liczby 3 obiekty były badane przez 
dwa sezony wykopaliskowe.

Wracając do obszaru zakreślonego tematem referatu i operując 
liczbą 43 badanych po wojnie stanowisk kultury pomorskiej, przedsta
wimy ich rozrzut w granicach byłych powiatów, co da lepszą orienta
cję rozmieszczenia tego osadnictwa w obrębie pewnych jednostek geo
graficznych. Najbardziej nasycony badanymi stanowiskami był teren 
b. pow. bytowskiego (9 stanowisk), dalej plasuje się b. pow. słupski 
(7 stanowisk), następnie koszaliński i szczecinecki (6 stanowisk), bia- 
logardzki i miastecki — po 4 stanowiska oraz kołobrzeski, sławieński 
i człuchowski — po 2 stanowiska. W b. pow. świdwińskim prowadzono 
prace wykopaliskowe na jednym tego typu obiekcie. Na czoło ogólnej 
liczby odkrytych stanowisk kultury pomorskiej wysuwają się cmenta
rzyska, które w większości są obiektami nowymi, nie notowanymi ani 
w archiwach muzealnych, ani w starszej literaturze przedmiotu. Nie 
sposób wszystkie tutaj wyliczyć, przykładowo jednak, z uwagi na in
teresujące rezultaty naukowe, można wymienić badania w Darskowie, 
Szczecinku, Łubowie, Płonicy, Dobrowie, Przewłoce, Mieehęcinie, Ko- 
nikowie, Łysomiczkach, Łomczewie, Krosnowie i Jełeńczu. Ciągle jesz
cze wyjątkowo mało mamy przebadanych osad tej kultury. Z liczby 43 
badanych stanowisk, jedynie 7 to osady. Zasługują one jednak na omó
wienie szczególnie niektóre z nich — bowiem poszerzyły w dość 
istotny sposób rozpoznanie całokształtu zagadnień kultury pomorskiej.

W 1960 roku rozpoczęto kilkusezonowe badania wykopaliskowe, pro
wadzone przez WKZA w Koszalinie, na wielokulturowym stanowisku 
w Komkowie, gm. Świeszyno, którego poważną część stanowiły mate
riały i obiekty ludności kultury pomorskiej 2S. Z biegiem lat podjęto 
prace wykopaliskowe na osadach: w Porzeczu, gm. Darłowo, Łupawie, 
gm. Potęgowo, Bielawie, gm. Czaplinek i Pomianowie, gm. Białogard. 
Badania w Konikowie, oprócz materiałów grobowych z wcześniejszych 
faz rozwoju kultury pomorskiej, dostarczyły materiałów osadniczych

27 F. J. Lachowicz, op. cit., s. 54.
28 F. J. La c howicz, Wyniki badań archeologiczno-konserwatorskich, na terenie 

województwa koszalińskiego w 1960 r., Materiały Zachodniopomorskie, t. 8: 1962, 
s. 167—176.
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w postaci dużej ilości palenisk oraz jam, których wielkość i zachowany 
materiał pozwalają łączyć je z prymitywnymi obiektami mieszkalnymi 
typu półziemiankowego. Dodać należy, że była to pierwsza badana po 
wojnie na Pomorzu Zachodnim osada interesującej nas kultury.

Z przebadanej w latach 1969—1970, przez WKZA w Koszalinie, 
wielokulturowej osady w Porzeczu najbardziej interesujące obiekty 
osadnicze kultury pomorskiej, to piece z zachowanymi paleniskami i za
rysy budowli naziemnych29. Wreszcie najpóźniej, bo badana w 1972 r. 
przez PP PKZ w Szczecinie osada w Pomianowie dostarczyła nie tylko 
ponad 20 obiektów użytkowych, ale także sporo porównawczego mate
riału ceramicznego potrzebnego do stosowania szerokich analogii30.

Przechodząc do chronologii badanych stanowisk kultury pomorskiej 
na Pomorzu Zachodnim w okresie powojennym można stwierdzić, że 
wśród cmentarzysk przeważają obiekty datowane ogólnie na wczesny 
i środkowy podokres lateński. Na fazę D okresu halsztackiego datować 
nych jest 11 stanowisk, natomiast na schyłek starszego okresu hal
sztackiego tylko 6 cmentarzysk. Trzeba tutaj jednak wziąć pod uwagę 
możliwość zmiany ilościowej w poszczególnych grupach chronologicz
nych, jaka może wyniknąć z chwilą pełnego — monograficznego — 
opracowania niektórych dużych cmentarzysk. Są bowiem przypadki, że 
niektóre cmentarzyska ujmuje się w zbyt szerokich ramach czasowych, 
np. od okresu halsztackiego D do środkowego okresu lateńskiego. 
W naszych rozważaniach niejednokrotnie opieraliśmy się jedynie na 
drobnych publikacjach informacyjnych (Przewłoka, Dobrowo, Rosno
wo) i stąd mogą wyniknąć pomyłki. Taka sama sytuacja istnieje w od
niesieniu do wszystkich rozpoznanych osad, które w tej chwili — na 
roboczo — umieszcza się w przedziałach wczesnego i środkowego pod- 
okresu lateńskiego.

Kolejną kwestią odnoszącą się do stanu badań archeologicznych 
nad kulturą pomorską na Pomorzu Zachodnim jest okres prowa
dzenia wykopalisk na stanowiskach. Intencją tego podziału jest chęć 
zorientowania się, ile obiektów badano dorywczo, uzyskując w zasadzie 
skromny materiał źródłowy, ile natomiast rozkopywano systematyczniej, 
otrzymując bardziej bogaty materiał. Dla uproszczenia tej sprawy 
przyjęto rozróżnienie obiektów badanych tylko przez 1 sezon oraz roz
kopywanych przez 2 sezony lub dłużej. Analizując dostępne dane daje

29 D. Jankowska, F. J. Lachowicz, Porzecze, pow. Sławno, [w:] Infor
mator archeologiczny. Badania 1969 r., Warszawa 1970, s. 130.

30 E. Cnotliwy, R. Kamiński, R. Rogosz, Osada z wczesnego i środko
wego okresu lateńskiego w Pomianowie, b. pow. Białogard, stan. 16, Koszalińskie 
Zeszyty Muzealne, t. 5: 1975, s. 37—85.
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się zauważyć, że w ciągu jednego sezonu badane były 33 stanowiska, 
a tylko 10 obiektów rozkopywano przez dłuższy czas. W rozbiciu na 
cmentarzyska i osady wychodzi po pięć z każdej grupy obiektów ba
danych dwa lub powyżej dwóch sezonów.

Przedstawiony powyżej dorobek badawczy, głównie środowiska ar
cheologicznego w Koszalinie, znajduje odzwierciedlenie w różnego ro
dzaju utrwalonych drukiem informacjach, stanowiących mniejszą lub 
większą podstawę źródłową do głębszych studiów miejscowych archeo
logów lub dla innych badaczy mogących wykorzystywać uzyskane ma
teriały do opracowań syntetycznych. Na owe informacje składać się 
będą doroczne sprawozdania ogłaszane w Informatorze archeologicz
nym, zazwyczaj lakoniczne i bez ilustracji, orientujące tylko zaintereso
wanych o dokonanych odkryciach; sprawozdania publikowane, zazwy
czaj ilustrowane, odnoszące się do badanego stanowiska oraz uzyska
nych materiałów zamieszczane w różnych wydawnictwach; drobne do
niesienia materiałowe, niekiedy ilustrowane, ujmujące w skrócie całość 
odkryć uzyskanych w trakcie krótkotrwałych zazwyczaj, jednorazowych 
badań ratowniczych, wreszcie monograficzne opracowania materiałowe 
odnoszące się do jednego stanowiska oraz opracowania ogólne.

W okresie powojennym, z interesującego nas obszaru, ukazało się 
68 publikacji o charakterze sprawozdawczym lub materiałowym doty
czących zagadnień kultury pomorskiej. Najwięcej wśród nich, bo łącz
nie 46 — to doniesienia sprawozdawcze ogłaszane w Informatorze ar
cheologicznym, w powielanych, a później wychodzących drukiem spra
wozdaniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w Koszalinie, ukazujących się od 1961 do 1968 r., w „Zapiskach Kosza
lińskich”, w ,,Z otchłani wieków”, w dziale odkryć „Materiałów Za
chodniopomorskich” oraz w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych . 
Jeżeli chodzi o publikacje materiałowe, to ukazało się ich łącznie 21, 
głównie w „Materiałach Zachodniopomorskich” i „Koszalińskich Ze
szytach Muzealnych”. Wśród nich większość jednak stanowią publi
kacje stanowisk niewielkich, badanych zazwyczaj jednosezonowe na 
zasadzie ratownictwa. Trzeba przy tym zaznaczyć, że źródła tej ka
tegorii ukazywały się z zasady w okresie od 1 roku do 3 lat od chwili 
zakończenia sezonu wykopaliskowego. Wiele stanowisk uzyskiwało naj
pierw krótkie notatki, a dopiero później opracowania materiałowe. Odczu
wa się jednak brak opracowań monograficznych, czy chociażby więk
szych publikacji materiałowych paru ważnych wielokulturowych obiek
tów osadniczych i grobowych, na których badania zostały zakończone 
kilka lub kilkanaście lat temu. Mamy tutaj na myśli rozległe osady 
w Konikowie, Porzeczu, Łupawie, Bielawie oraz cmentarzyska w Do-
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tarowie, Przewłoce i Grabowie, stan. 2 — cmentarzysko płaskie. Bogate 
materiały dowodowe, jakie zawierają te obiekty, wniosłyby wiele istot
nych i potrzebnych danych do bardziej precyzyjnych ustaleń chronolo
gicznych kultury pomorskiej na terenie Pomorza Zachodniego oraz roz
szerzyłyby naszą wiedzę co do niektórych kwestii problemowych, zwła
szcza osadniczych, gospodarczych i społecznych.

Opracowania ogólne odnoszące się do kultury pomorskiej na Pomo
rzu Zachodnim zawarte są przede wszystkim w syntetycznych opraco
waniach pradziejów całej Polski31, względnie całego Pomorza32, oraz 
jego środkowej części, czyli z grubsza biorąc terenów dzisiejszych wo
jewództw: koszalińskiego, słupskiego i częściowo pilskiego33. Ogólne 
ujęcia interesującego nas tematu zawierają także monografie byłych 
powiatów34, których większość zdążyła się jeszcze ukazać do czasu ad
ministracyjnej reorganizacji kraju. Dorobek koszalińskiej archeologii 
v/ ogóle, doprowadzony do 1974 r., znajdujemy w pracach F. J. Lacho
wicza 35 *. Brak jest jednakże do tej pory monograficznego opracowania 
całości kultury pomorskiej dla terenów Pomorza Zachodniego, tak jak 
to zostało w pewnym stopniu zrobione dla Pomorza Wschodniego3S.

Skromnie przedstawiają się również materiały związane z kulturą 
pomorską, a poddawane specjalistycznym badaniom innych dyscyplin 
naukowych. Ogółem ukazało się do tej pory 9 publikacji tego rodzaju, 
z których 8 stanowią antropologiczne opracowania przepalonych kości 
ludzkich z badanych cmentarzysk oraz artykuły dotyczące zagadnień 
paleodemograficznych. Należy w tym miejscu podkreślić dobrze ukła
dającą się od lat współpracę archeologów i antropologów w środowisku 
koszalińsko-słupskim, których świadectwem są niejednokrotnie wspól
ne badania wykopaliskowe oraz wspólne lub równolegle ukazujące się 
opracowania naukowe przebadanych stanowisk37 *.

Brak jest natomiast opracowań specjalistycznych dotyczących pozo-

S1 W. H e n s e 1, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
32 J. Kostrzewski, Pradzieje Pomorza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

33 M. Sikor a. Od III okresu epoki brązu do vxzesnego okresu lateńskiego [w:] 
Pradzieje Pomorza Środkowego, Poznań 1975.

34 Dotychczas ukazało się 9 monografii powiatów b. woj. koszalińskiego i fi mono
grafii powiatów b. woj. szczecińskiego.

35 F. J. Lachowicz, Badania archeologiczne w województwie koszalińskim 
w latach 1945—1973, [w:] Studia archaeologica Pomeranica, Koszalin 1974, s. 279— 
365.

30 L. J. Ł u k a, Kultura wschodniopomorska, passim.
37 Opracowania antropologiczne przepalonych szczątków ludzkich z cmentarzysk 

badanych po wojnie na terenie Pomorza Zachodniego opracowywał głównie
dr F. Rożnowski oraz prof, dr habil. A. Malinowski i dr B. Marecki.
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stałości osadniczych: zoologicznych, botanicznych, dendrologicznych
czy petrograficznych. W ostatnim okresie należy jedynie odnotować 
próbę podjęcia badań nad krzemieniarstwem poneolitycznym na Po
morzu Środkowym38, między innymi na bazie artefaktów krzemien
nych uzyskanych z grobów ludności kultury pomorskiej. Zagadnienie 
funkcji narzędzi lub innych przedmiotów z krzemienia znajdowanych 
w grobach jest problemem wymagającym szerszego zainteresowania 
specjalistów oraz ich współdziałania z archeologami w trakcie badań 
terenowych. Podobnie przedstawia się sprawa ze zjawiskiem ciałopal
nych pochówków zwierzęcych na cmentarzyskach kultury pomorskiej, 
które jednak ostatnio .weszły w sferę zainteresowania kilku badaczy 
w Polsce 39.

Tak pokrótce przedstawiałby się dorobek badawczy i wydawniczy 
w zakresie zagadnień kultury pomorskiej na Pomorzu Zachodnim, in
spirowany w minionym okresie głównie przez koszalińskich archeolo
gów, w zespole których — jak wspominaliśmy wyżej — nie było do
tychczas specjalnego zainteresowania się tym tematem. W niniejszym 
opracowaniu zupełnie świadomie przyjęliśmy zasadę przedstawienia 
stanu badań przez nadanie raczej suchych faktów statystycznych, 
z pewnymi elementami ich oceny, niż rozważania spraw czysto mery
torycznych. Bardziej problemowe potraktowanie szeregu zjawisk tej 
kultury na przyjętym terenie będzie możliwe z chwilą całościowego 
skompletowania materiałów starszych, szczegółowego przeanalizowa
nia tych nowszych — już publikowanych, a także tych, które me zo
stały jeszcze opracowane. Ich ukoronowaniem winno być monograficz
ne opracowanie kultury pomorskiej dla całego Pomorza Zachodniego. 
Taka możliwość w chwili obecnej istnieje dzięki zatrudnieniu przez 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku specjalisty w tej dziedzinie 
i stworzeniu przez to dobrego klimatu do pracy nad pogłębianiem stu
diów w tym zakresie dla grona archeologów zatrudnionych w muzeach 
Pomorza Zachodniego 40.

Adres autora: Mgr IGNACY SKRZYPEK, Muzeum Okręgowe, Armii Czer
wonej 53, 75-502 Koszalin

są e. Bogucka-Slaska, Uwagi o krzemieniarstwie poneolitycznym na Po

morzu Środkowym, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 5: 1975, s. 205 221.
30 Tym problemem w Polsce zajmują się szczególnie doc. dr habil. T. Malinow

ski i dr T. Węgrzynowicz.
40 W Zakładzie Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku od dwóch 

lat są prowadzane seminaria doktoranckie pod kierunkiem doc. dr. habil. T. Mali
nowskiego, na które uczęszczają m. in. archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Ko
szalinie.
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WYKAZ

badanych stanowisk kultury pomorskiej na Pomorzu Zachodnim (obecnie woj. 
szczecińskie, koszalińskie i słupskie) 

w latach 1945—1977. (Do rye. 1 na s. 194)

Gwiazdki przy niektórych stanowiskach oznaczają, że stanowisko to było badane 
wykopaliskowo przynajmniej jeden sezon.

1. Bielawa, stan. 4, gm. Czaplinek
2. Błotnica, stan. 3, gm. Kołobrzeg
3. Bogucino, stan. 6, gm. Kołobrzeg
4. Bylica, stan. 1, gm. Postomino
5. Bylica, stan. 4, gm. Postomino
6. Charnowo, stan. 2, gm. Bruskowo Wielkie
7. Chabówko, stan. 1, gm. Bielice
8. Chlebówko, stan. 1, gm. Stara Dąbrowa
9. Chojna, stan. 2, gm. loco

10. Czarnica, stan. 1, gm. Żabno
11. Czołpino, stan. 1, gm. Smołdzino
12. Darskowo, stan. 5, gm. Kołczygłowy
13. Dęborogi, stan. 1, gm. Manowo
14. Dębnica Kaszubska, stan. 3, gm. loco
15. Dębnica Kaszubska, stan. 4, gm. loco
16. Dębnica Kaszubska, stan. 7, gm. loco
17. Dębnica Kaszubska, stan. 9, gm. loco
18. Dobrowo, stan. 1, gm. Tychowo
19. Dobrzany, stan. 1, gm. loco
20. Domaradz, stan. 1, gm. Damnica
21. Dzierżęcin, stan. 3, gm. Postomino
22. Dygowo, stan. 4, gm. loco
23. Dygowo, stan. 5a, gm. loco
24. Garbek, stan. 1, gm. Przechlewo
25. Gostkowo, stan. 1, gm. Bytów
26. Grabowo, stan. 2, gm. Parchowo

27. Gumieniee, stan. 2, gm. Trzebielino
28. Jawory, stan. 1, gm. Budowo
29. Jeleńcz, stan. 1, gm. Parchowo
30. Kanin, stan. 2, gm. Postomino
31. Kisielice, stan. 3, gm. Białogard
32. Kłączno, stan. 1, gm. Studzienice
33. Konikowo, stan. 1, gm. Świeszyno

34. Kowalki, stan. 3, gm. Tychowo
35. Krosnowo, stan. 1, gm. Borzytuchom

36. Łupawa, stan. 8, gm. Potęgowo

36. Łupawa, stan. 15, gm. Potęgowo

— osada *
■— osada (?)
— osada *
— cmentarzysko
— osada *
— osada
— cmentarzysko
— cmentarzysko
— osada (?)
— cmentarzysko *
— cmentarzysko (?)
— cmentarzysko *
— cmentarzysko *
-— cmentarzysko
— cmentarzysko
— cmentarzysko (?)
— cmentarzysko (?)
— cmentarzysko *
— cmentarzysko
— cmentarzysko *
— osada *
— cmentarzysko 
•— osada (?)
— cmentarzysko *
— cmentarzysko *
•—• cmentarzysko

płaskie *
•— cmentarzysko *
— cmentarzysko
— cmentarzysko *
— cmentarzysko
— osada *
— cmentarzysko
— osada i 

cmentarzysko *
— cmentarzysko *
— cmentarzysko *
— osada i 

cmentarzysko *
— cmentarzysko *
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38. Łubowo-Kolonia, stan. 5, gm. Silnowo — cmentarzysko *
39. Łubowo, stan. 6, gm. Silnowo — osada *
40. Łubowo, stan. 7, gm. Silnowo — cmentarzysko *
41. Łubowo, stan. 8, gm. Silnowo — cmentarzysko *
42. Łysomiczki, stan. 1, gm. Dębnica Kaszubska — cmentarzysko *
43. Miechęcino, stan. 5, gm. Dygowo — cmentarzysko *
44. Mieszałki, stan. 1, gm. Grzmiąca — cmentarzysko
45. Mierzym, stan. 1, gm. Świeszyno — cmentarzysko * i-'
46. Olszanowo, stan. 1, gm. Rzeczenica — cmentarzysko
47. Parnowo, stan. 1, gm. Biesiekierz — cmentarzysko *
48. Pamowo, stan. 2, gm. Biesiekierz — osada *
49. Piaszno, stan. 1, gm. Tuchomie — cmentarzysko *
50. Pile, stan. 1, gm. Silnowo — cmentarzysko *
51. Płocko, stan. 6,, gm. Kępice — cmentarzysko *
52. Płonica, stan. 1, gm. Chrząstowo — cmentarzysko *
53. Pomianowo, stan. 16, gm. Białogard — osada *
54. Popowice-Kramarzyny, stan. 1, gm. Żabno •— cmentarzysko
55. Porzecze, stan. 1, gm. Darłowo — cmentarzysko
56. Porzecze, stan. 2, gm. Darłowo — osada *
57. Półczno, stan. 1, gm. Studzienice —■ cmentarzysko *
58. Półczenko, stan. 1, gm. Studzienice — cmentarzysko *
59. Przewłoka, stan. 1, gm. Ustka — cmentarzysko *
60. Rabacino, stan. 1, gm. Studzienice -— cmentarzysko
61. Radomyśl, stan. 1, gm. Grzmiąca — cmentarzysko
62. Radusz, stan. 1, gm. Kołczygłowy — cmentarzysko
63. Rola, stan. 5, gm. Rąbino •— osada (?)
64. Rosnowo, stan. 1, gm. Manowo — cmentarzysko *
65. Rzuszcze, stan. 3, gm. Pobłocie —t cmentarzysko *
66. Skwiarawy, stan. 1, gm. Studzienice — cmentarzysko
67. Szczecinek, stan. 5, gm. loco — cmentarzysko *
68. Szadzko, stan. 1, gm. Dobrzany •— cmentarzysko
69. Swidwinek, stan. 1, gm. Świdwin — cmentarzysko *
70. Tatów, stan. 5, gm. Biesiekierz — skarb
71. Trzebiatkowa-Wybudowanie, stan. 1, gm. Tuchomie — cmentarzysko *
72. Turowo, stan. 1, gm. Żabno — cmentarzysko *
73. Turowo, stan. 2, gm. Żabno — cmentarzysko (?)
74. Tychowo, stan. 1, gm. loco — cmentarzysko (?)
75. Ugoszcz, stan. 1, gm. Studzienice — cmentarzysko *
76. Warblino, stan. 1, gm. Główczyce — cmentarzysko *
77. Zapceń, stan. 1, gm. Lipnica — cmentarzysko *
78. Zgojewo, stan. 7, gm. Główczyce — cmentarzysko *
79. Żelkowo, stan. 5, gm. Główczyce — cmentarzysko (?) fj
80. Żelkowo, stan. 6, gm. Główczyce — osada i

cmentarzysko (?)
81. Żelkowo, stan. 8, gm. Główczyce ■— cmentarzysko
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Barbara Wiącek

Z ZAGADNIEŃ PRODUKCYJNYCH WE WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA 
NA POMORZU WSCHODNIM

Znajomość wczesnej epoki żelaza na Pomorzu Wschodnim stosunko
wo do niedawna opierała się niemal wyłącznie na stanowiskach typu 
grobowego. Dawało to w pewnym stopniu zniekształcony obraz kultur 
prasłowiańskiej ludności tego regionu poznany od strony obrządku po
grzebowego i związanej z nim problematyki. Stąd jednym z zadań ba
dawczych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku jest prowadzenie sy
stematycznych prac wykopaliskowych na osadach grupy kaszubskiej 
kultury łużyckiej i kultury wschodniopomorskiej. Wprawdzie ilość od
krytych punktów osadniczych, stanowiących niecałe 5% poznanych dotąd 
stanowisk wczesnej epoki żelaza, nie wyrównała dysproporcji między 
osadami a cmentarzyskami, ale za to wniosła wiele cennych elementów 
dotyczących rozwoju osadnictwa i poziomu oraz charakteru gospodarki. 
Dotyczy to szczególnie osad usytuowanych na kilkukilometrowym od
cinku dolnego biegu Raduni, datowanych na schyłek epoki brązu po 
wczesny i środkowy okres lateński. Należy do nich badana od szeregu 
lat rozległa osada w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański, usytuowana na 
piaszczystej terasie ciągnącej się wzdłuż południowego brzegu Raduni 1; 
dalej osada w Pruszczu Gdańskim, stan. 18 2 stanowiąca chronologiczną

1 Wyniki badań na osadzie w Juszkowie zostały opublikowane m. in. w pracach: 
L. J. Łuka, Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. 1, Wrocław- 
-Warszawa-Kraków 1966, s. 21—24; L. J. Łuka, M. Pietrzak, Osada z prze
łomu epoki brązu i żlaza w Będzieszynie, pou). Gdańsk. Sprawozdanie z badań 

1966 roku, Sprawozdania Archeologiczne, t. 20: 1969, s. 83—93; J. T. Podgórski, 
Z badań wykopaliskowych w Juszkowie (Będzieszynie) w pow. gdańskim (1967— 

1969), tamże, t. 23: 1971, s. 79—92; tenże, Tymczasowe wyniki badań wykopalis
kowych prowadzonych w 1969 r. na stanowisku nr 3 w Juszkowie, w pow. gdań

skim, Pomoirandia Antiqua, t. 4: 19/72, s. 205—2i34.
a Badania na stan. 18 w Pruszczu Gdańskim rozpoczęte w 1974 r. kontynuowane 

były w 1977 r. Dalsze prace przewidziane są na początku lat osiemdziesiątych, 
z momentem udostępnienia terenu do wykopalisk.
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i kulturową kontynuację osadnictwa juszkowskiego wraz z trzema dal
szymi stanowiskami poznanymi niestety w nikłym stopniu z uwagi na 
stan zniszczenia. Nie można także pominąć osady produkcyjnej w Luzi
nie, gm. Luzino, choć położonej w zupełnie innym rejonie Pomorza 
Wschodniego, bo na skraju Wysoczyzny Kaszubskiej, nad rzeką Bolszew- 
ką, gdzie odkryto unikatową w skali kraju, fragmentarycznie zachowa
ną dłubankę wraz z zespołem obiektów związanych z obróbką łodzi3 4.

Cenne wyniki prac badawczych prowadzonych na zespole osadni
czym juszkowsko-pruszczańśkim wymagają chociaż krótkiego omówie
nia. Do najwartościowszych odkryć dokumentujących rolniczo-hodowlany 
charakter gospodarki na lewym brzegu Wisły należy niewątpliwie jama 
ze zbożem, na które składają się ziarna jęczmienia i dwóch gatunków 
pszenicy oraz zespół narzędzi związanych z rolnictwem i przetwórstwem 
zbożowym, takich jak. żelazny sierp, żarna nieckowate i rozcieracze 1 
oraz drewniane radło odkryte w Lisiej Jamie, gm. Chmielno, na ziemi 
kartuskiej5. Znaleziska te ukazują technikę uprawy ziemi, gatunki 
uprawianych zbóż i sposób ich magazynowania. Duża ilość kości zwie
rzęcych z Juszkowa z liczebną przewagą zwierząt udomowionych, re
prezentowanych przez owce, kozy, krowy, psy, świnie i konie 6, świad
czy o minimalnej roli myślistwa w gospodarce tego mikroregionu.

Specyfiką osadnictwa nad dolnym biegiem Raduni jest nie tylko rol- 
niczo-hodowlana gospodarka, a przede wszystkim wysoki poziom wy
twórczości związany głównie z odlewnictwem brązu. W Juszkowie od
kryto ponad 600 ułamków form niszczejących służących do odlewania 
ozdób i broni, sugerujących ukształtowanie w tym rejonie prężnego 
ośrodka wytwórczego z wyodrębnionymi, wyspecjalizowanymi pracow
niami, produkującymi na zbyt w szerokim zakresie wyroby z brązu, 
a w nieco późniejszym okresie i przedmioty żelazne, o czym świad
czy żużel żelazny z osady w Pruszczu Gdańskim. O zorganizowanej 
wytwórczości przejawiającej się i w innych dziedzinach mówi skład 
bursztynu znaleziony w jamie gospodarczej w Pruszczu Gdańskim, a w

8 B. Wiącek, Odkrycie dłubanki z wczesnej epoki, żelaza na stanowisku pro- 

' dukcyjnym w Luzinie, pow. Wejherowo, Pomorami® Antiqua, t. 5: 1973, s. 253—274;
4J. T. Podgórski, Odkrycie jamy ze zbożem na stanowisku 3 ,w Juszkowie,

@m. Pruszcz Gd., Pomiarami;® Antiqua, t. 8: 1979, s. 133—139.
6 L. J. Łuka, Problematyka badań archeologicznych nad dziejami Pomorza 

Gdańskiego w starożytności w trzydziestoleciu PRL, Rocznik Gdański, t. 34—35, 
s. 148

3M. Sobociński, Materiał kostny zwierzęcy z okresu kultury wschodnio- 

pomorskiej w wykopaliskach z Juszkowa, pow. Gdańsk, Pomorania Antiqua, t. 4: 
1973, s. 235 n.
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niniejszym zakresie najstarszy na Pomorzu Wschodnim wapiennik po
chodzący z tejże osady.

Nie można pominąć także me rozpracowanego na razie zagadnienia 
związanego z osadniczą ceramiką, która w zespole juszkowsko-prusz- 
ezanskim stanowi przeważający materiał ruchomy. Prześledzenie róż
norodnych form ceramiki gospodarczej, kuchennej i stołowej, odznacza
jącej się często wysokimi walorami technicznymi i zdobniczymi, w okresie 
od schyłku epoki brązu po środkowy okres lateński, wniesie z pewnością 
wiele nowych elementów dotyczących zarówno datowania tychże wy
robów, jak i przynależności kulturowej.

Różnorodność form gospodarczych na omawianych osadach utrzymu
jących się na wyrównanym poziomie zarówno na początku wczesnej 
epoki żelaza, jak i u schyłku tego okresu związana była niewątpliwie 
z dogodnym położeniem geograficznym przy wiślanym szlaku handlo
wym oraz dostępem do złóż bursztynowych sprzyjającym rozwojowi 
Handlu i bogaceniu się miejscowej ludności. Stan ten potwierdzają 
cmentarzyska kultury wschodniopomorskiej grupujące się wzdłuż Ra- 
duni, zasobne w metalowe ozdoby, paciorki bursztynowe i importy 
w postaci paciorków szklanych i muszelek Kauri, stanowiących ekwiwa
lent za cenny bursztyn.

Bursztynnictwo. Problemy związane z bursztynnictwem na 
Pomorzu Wschodnim we wczesnej epoce żelaza znalazły odbicie w wielu 
poważnych opracowaniach naukowych. W literaturze przedmiotu uka
zano między innymi znaczenie bursztynu jako ważnego surowca ekspor
towego łączącego ziemie nad południowym brzegiem Bałtyku z krajami 
ościennymi i południem Europy — zwłaszcza z ośrodkiem italsko-etrus- 
kim, przebieg regionalnych i dalekosiężnych szlaków bursztynowych, 
wpływ kontaktów handlowych nawiązywanych dzięki temu atrakcyjne
mu surowcowi na rozwój wytwórczości i wzrost siły nabywczej miejsco
wej ludności.

Naniesienie aktualnie na mapę Pomorza Gdańskiego przez L. J. Łukę 
az 10?. stanowisk z wyrobami bursztynowymi7 daje wymowny pogląd 
o rozmiarach bursztynnictwa uprawianego przez mieszkańców tego te
rytorium. Podana liczba stanowisk, choć niewątpliwie znaczna — w prze- 
ważającej mierze typu grobowego — nie przedstawia w pełni faktycz
nego sianu rozmieszczenia i rozpowszechnienia jantarowych wyrobów. 
W obrzędach pogrzebowych kultury wschodniopomorskiej wiele burszty

‘ L. J. Łuk a, Uwagi o niektórych kontaktach Pomorza Wschodniego z basenem 
Morza Śródziemnego we wczesnej epoce żelaza, Archeologia Polski, t. 8: 1963, 
s. 284, gdzie zamieszczono 70 stanowisk z wyrobami bursztynowymi — obecnie 
ilość stanowisk wzrosła do zacytowanej cyfry.
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nowych ozdób ulegało zniszczeniu w czasie ciałopalenia; znaczna też 
część paciorków samoistnie ulegała rozpadowi na skutek zalegania 
w warstwach nie sprzyjających konserwacji tych przedmiotów.

Nasycenie terytorium Pomorza Wschodniego we wczesnej epoce że
laza wzmiankowanymi wyrobami nie było jednolite. Bursztynowe pa
ciorki wraz z towarzyszącymi im paciorkami szklanymi, a niekiedy 
i muszlami Kauri, najczęściej występują wzdłuż wybrzeża morskiego 
— nad Zatoką Pucką, Zatoką Gdańską i na terenie dzisiejszego Trój
miasta, zaś w głębi lądu skupiają się nad rzekami: Łebą, Redą, Radu- 
nią i Wierzycą8. Znaczne zgrupowanie stanowisk w niektórych rejo
nach Pomorza sugerowało istnienie w tym okresie lokalnych warszta
tów bursztynniczych. Prace badawcze prowadzone przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku na osadach usytuowanych nad dolnym bie
giem Raduni potwierdziły wyodrębnienie się wyspecjalizowanych pra- 
cowni produkujących na zbyt wyroby metalowe i bursztynowe.

Szczególnie ważnym odkryciem dokonanym w Pruszczu Gdańskim 
było natrafienie na składnicę bursztynu zawierającą 3,65 kg surowca 
i kilkanaście półfabrykatów. Niewielka ilość bursztynowych bryłek 
i fragmenty dwóch ozdób wystąpiły ponadto w dalszych ośmiu jamach 
tego stanowiska. Analogiczna sytuacja istniała w starszej chronologicz
nie osadzie w Juszkowie, gdzie małe grudki bursztynu, a nawet w jed
nym wypadku ułamek paciorka, znajdywano w wielu obiektach. Od
krycie najstarszego i największego, jak dotąd, składu bursztynu na Po
morzu Wschodnim jest tym cenniejsze, iż znaleziono go w obiekcie 
stanowiącym pozostałość po warsztacie produkcyjnym. Rozplanowanie 
obiektu składającego się z trzech partii tworzących organiczną całość 
i ich specyficzny układ wskazuje, że pierwotnie pobudowano długą 
i wąską jamę o charakterze półziemianki przeznaczoną na skład burszty
nu oraz palenisko usytuowane poza obrębem jamy, osłonięte od góry 
zadaszeniem. Południowa część jamy nakładała się na grubą warstwę 
surowej gliny; dno i boki natomiast wyłożone były drewnem, na co 
wskazuje intensywma spalenizna rysująca się- w pairtii przydennej. Na
sycenie wypełniska bursztynem było mniej więcej równomierne; więk
sze nieco skupiska można było zaobserwować w pobliżu gliny, w bez
pośrednim sąsiedztwie ułamków ceramicznych, stanowiących dodatkową 
warstwę izolacyjną. Wykorzystanie gliny przy budowie pomieszczenia 
o zaplanowanym z góry przeznaczeniu miało zapewnić utrzymanie we 
wnętrzu odpowiednio niskiej temperatury korzystnej dla przeehowy-

8 L. J. Łuka, Stan i potrzeby badań nad kulturą wschodniopomorską na Po

morzu Gdańskim, Pomorania Antiqua, t. 6: 1975, s. 111.
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Wania tego cennego surowca. Sugestię tą potwierdzają źródła etnogra
ficzne; na przykład na Kurpiach wyroby bursztynowe trzymano w chłod
nych i ciemnych pomieszczeniach chroniących owe przedmioty od ma
towienia i kruszenia 9.

We wnętrzu jamy znaleziono także znaczne ilości ceramiki i wyro
by z brązu, niektóre z nich stanowią pozostałość po bliżej nieokreślonych 
narzędziach, między innymi jeden z przedmiotów został roboczo okre
ślony jako półfahrykat szczypiec ze śladami kucia po wewnętrznej stro
nie. Czy przedmioty te były związane z obróbką bursztynu — na to na 
razie nie można dać odpowiedzi.

Usytuowanie paleniska poza obrębem „warsztatu”, jego znaczne wy
miary i głębokość świadczą o produkcyjnym charakterze. Obserwacje 
poczynione w czasie eksploracji obiektu wykazały, że mimo nasycenia 
wypełniska spalenizną nie wytwarzano tu wysokiej temperatury, co 
potwierdzają występujące grudki bursztynu i surowa glina zalegająca 
dno paleniska.

Znalezienie w Pruszczu Gdańskim zdobionych przedmiotów burszty
nowych wzbogaciło dosyć jednolity zestaw wyrobów z jantaru. Prawie 
wszystkie znane ozdoby to nieduże, płaskokuliste paciorki stanowiące 
dekorację brązowych lub żelaznych kolczyków, a w sporadycznych przy
padkach i naszyjników. Wyjątkowo w Chwaszczynie, gm. Kielno, po
łożonym na południe od Gdańska i Osieku na ziemi świeckiej odkryto 
pojedyncze paciorki większych rozmiarów, a w Chłapowie nad Zatoką 
Pucką natrafiono na unikatowy wisiorek w kształcie toporka 10 pełniący 
niewątpliwie funkcję amuletu. Ten ostatni wyrób, jak również ornamen
tyka jednej z ozdób z Pruszcza Gdańskiego w postaci dołeczków i deli
katnych rytów, nawiązują do neolitycznych tradycji bursztynniczych.

Rozkwit bursztynnictwa na Pomorzu Wschodnim związany nieroz
łącznie z koniunkturą gospodarczą przypadał na młodszą fazę wczesnej 
epoki żelaza, na lata 550—400 p.n.e.; w okresie lateńskim wraz z po
stępującym ubożeniem ludności obserwujemy regres tego zajęcia. Jak 
wykazały badania prowadzone w rejonie ujścia Wisły, proces ten nie 
dotyczył całego pasa nadmorskiego. Jama z bursztynem odkryta w Pru
szczu Gdańskim, a datowana na wczesny i środkowy okres lateński, 
świadczy o dalszym rozwoju gospodarczym tego terenu i nieprzerwanym 
rozwoju bursztynnictwa od okresu Hallstatt D do okresu wpływów 
rzymskich.

9 A. Chętnik, Przemysł i sztuka bursztyniarska nad Narwią, Lud, t. 39: 
1952, s. 387.

10 L. J. Łuka, Kultura wschodniopomorska..., s. 57.
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W apiennictwo. Starożytne wapiennictwo w rejonie Pruszcza 
Gdańskiego ma swoje zakorzenione tradycje. Obfitość margla wapien
nego występującego w najbliższej okolicy sprzyjała rozwojowi tej ga
łęzi wytwórczości. Pierwsze piece do prażenia wapna odkryte w tej 
miejscowości datowane były na starszy okres rzymski u. Obiekty te za
równo pod względem budowy, technologii wypału i okresu występowa
nia nawiązywały do pieca z Kościelnej Jani, gm. Smętowo Graniczne, 
w okolicy Starogardu Gdańskiego, jak i do wapienników z Mazowsza — 
w Kołozębiu i Poświętnym 11 12 13.

Z nieco starszego okresu, bo z przełomu er, pochodzą dwa wapien
niki odkryte ostatnio w Pruszczu Gdańskim na stanowisku 19, niestety 
znacznie zniszczone w czasie prac ziemnych. W porównaniu do wcze
śniej przebadanych pieców o ścianach wykładanych kamieniami i wyle- 
Pianych gliną, zbudowane były bardziej prymitywnie i stanowiły dość 
płytkie jamy bez wewnętrznej obudowy. Proces prażenia wapna we 
wszystkich obiektach przebiegał podobnie; margiel narzucano na roz
żarzony węgiel drzewny wypełniający dna wapienników, a komorę na
krywano głiniano-drewnianą konstrukcją na kształt dachu. Chronologia 
pieców zamykająca się w granicach od I w. p.n.e. do IV w. n.e. sugero
wała, że produkcja wapiennicza rozwinęła się u schyłku starożytności 
i związana była z ogólnym rozwojem gospodarczym na ziemiach pol
skich oraz popytem na wapno, które stosowano do bielenia domostw 
i garbowania skór oraz używano jako topika w procesach hutniczych.

Badania prowadzone na stanowisku 18 w Pruszczu Gdańskim rzuciły 
nowe światło na początki wapiennictwa u ujścia Wisły. Wśród przeba
danych 53 jam i palenisk natrafiono na nieduży wapiennik, datowany na 
podstawie materiału ceramicznego na wczesny i środkowy okres lateński, 
charakteryzujący się odmiennym procesem prażenia margla. Obiekt 
w postaci niedużej jamy obudowany był w górnej partii wieńcem ka
miennym; ściany natomiast wyłożono kamieniami mniejszych rozmia
rów. Warstwa wapna zalegała bezpośrednio na calcowym piasku i na
kryta była zgruzowaną polepą miejscami silnie odymioną. Brak węgla 
drzewnego na dnie obiektu i odymienie polepy wskazuje, że zastosowa
no w tym wypadku nagrzewanie górnej części pieca. Wypalenie polepy 
na ceglastą barwę oraz zmiana zabarwienia piasku, zalegającego bezpo
średnio pod wapnem, na kolor ciemnofioletowy świadczy o uzyskaniu

11 M. Pietrzak, Piece do wypalania wapna ze starszego okresu wpływów rzym

skich w Pruszczu Gdańskim, Pomorania Antiqua, t. 2: 1968, s. 267—282.
12 J. Pyr gała, Wapiennictwo w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły u schyłku 

starożytności (l—IV wiek n.e.), Kwetrfcataiiik Historii Kultury Materialnej, t. 19:
1971, s. 351—367.
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odpowiednio wysokiej temperatury. Profil wapiennika i układ zalega
jących warstw polepy i wapna, częściowe odymienie glinianej nakrywy 
wskazują, że omawiany obiekt mógł być wkopany w niewielkie zbocze, 
jak to było praktykowane na Białorusi13 14, w celu uzyskania lepszego 
ciągu powietrza nieodzownego do procesu wypału surowca.

Niezbyt pokaźne rozmiary wapiennika o komorze nie przekraczają
cej w górnej partii 80 cm, a w części przydennej 50 cm średnicy oraz 
mieszczącej się w jej wnętrzu stosunkowo cienkiej warstwy wapna 
wskazują, że produkt ten wykorzystywano raczej do doraźnych potrzeb 
mieszkańców osady, niż do celów produkcyjnych, jak w pierwszych 
wiekach naszej ery. Warto dodać, że na ślady wapna natrafiono w kilku 
innych jamach nie związanych z prażeniem tego surowca. Odkrycie wa
piennika w zwartym zespole osadniczym przesuwa nie tylko chronologię 
występowania pierwszych tego typu obiektów, ale zmienia pogląd na 
rozwój i poziom gospodarki regionu położonego u ujścia Wisły.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że tak znaczny — jak na owe czasy 
— rozwój bursztynnictwa w Pruszczu Gdańskim (stan. 18), a także zapo
czątkowanie wapiennictwa, obok stwierdzonego w pobliskim Juszkowie 
dużego warsztatu odlewniczego, przyczyniły się do tego, że Pruszcz 
i jego najbliższe okolice wyróżniają się we wczesnej epoce żelaza wy
jątkowym nagromadzeniem zarówno wyrobów bursztynowych, odlew
niczych,. kowalskich oraz także importów południowych. Jeśli weźmie
my pod uwagę rejon środkowej i dolnej Raduni od Żukowa na północ
nymi zachodzie do Pruszcza na wschodzie, to stwierdzimy, że szereg 
cmentarzysk zbadanych na tym obszarze przerasta bogactwem inwenta
rza inne tereny Pomorza Wschodniego. W Glińczu Nowym, gm. Żuko 
wo, na zbadanym cmentarzysku z wczesnego i środkowego okresu lateń
skiego, popielnica nr 1 z grobu nr 5 liczyła osiem paciorków bursztyno-. 
wych i 3 szklane, a popielnica nr 2 z tego samego obiektu zawierała i0 
paciorków bursztynowych i 1 szklanyu. Ponadto w skład inwentat za 
tego grobu wchodził jeszcze naszyjnik, łańcuszki i kolczyki biązowe. 
Natomiast z grobu nr 1 na cmentarzysku późnohalsztackim w Niestę- 
powie, gm. Żukowo, jedna z popielnic miała nanizanych w kolczykach 
glinianych uch aż 26 paciorków szklanych, a dwa osobno znalezione 
w tym grobie ucha gliniane dalszych 20 paciorków szklanych15. Licz
nych wyrobów brązowych i żelaznych oraz 15 paciorków bursztynowych

13 Informacja łaskawie udzielona przez dr. J. Pyrgałę.
14 E. Skarbek, Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej w Glińczu A owym, 

powiat Kartuzy, Pomorania Antiqua, t. 2: 1968, s. 222.
15 J. Szwed, Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej z młodszego okresu 

halsztackiego w Niestępowie, polio. Kartuzy, Rooandk Gdański, t. 26: 1967, s. 243—274.
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dostarczyło jedno z cmentarzysk odkrytych w Pręgowie, gm. Kolbudy, 
(stan. 1)1G. Z kolei w Buszkowach, gm. Kolbudy, odkryto na cmenta
rzysku 20 paciorków bursztynowych i liczne wyroby metalowe 16 17 18, a gro
by odkryte na cmentarzysku w Ostróżkach, gm. Kolbudy, mieściły 
2 brzytwy i nóż żelazny oraz 2 szpile i 2 pary szczypiec brązowych IS. 
Już kilka tych przykładów dowodzi, że rejon Pruszcza Gdańskiego wy
różniał się spośród innych obszarów’ Pomorza Wschodniego wyjątkowo 
znacznym nagromadzeniem lokalnych wyrobów bursztynowych i me
talowych oraz kosztownych importowanych paciorków szklanych, które 
z uwagi na ich cenę nie noszono jeszcze w tym czasie — jak to miało 
miejsce w okresie wpływów rzymskich — na naszyjnikach, lecz tylko 
w kolczykach. Liczbę importowanych ozdób pomnażają jeszcze muszle 
Kauri. JeSt rzeczą znamienną, że na 25 stanowisk z tymi muszlami na 
Pomorzu Wschodnim aż 10 przypada na rejon Pruszcza Gdańskiego (we 
wspomnianych już miejscowościach: Buszkowy, Glińcz Nowy, Lubiewo, 
Ostróżki, Pręgowo i w samym Pruszczu).

Podane wyżej przykłady wyraźnie dowodzą, że rozwój gospodarczy 
a szczególnie omówione w pracy dziedziny wytwórczości specjalistycz
nej w Pruszczu i okolicy pociągały za sobą wzrost zamożności mieszkań
ców, co znajduje wyraźne odbicie w inwentarzu grobów datowanych 
na młodszy okres halsztacki, jak i na wczesny i środkowy okres lateński.

Starożytne szkutnictwo. Na terenie naszego kraju, odkry
to znaczną ilość łodzi dłubanek pochodzących z różnych okresów pra
dziejowych, począwszy od neolitu aż po okres wczesnośredniowieczny. 
Na samym tylko Śląsku i Pomorzu doliczono się na podstawie informacji 
zawartych w literaturze około 100 zachowanych egzemplarzy19. Tego 
rodzaju czółna przetrwały do czasów współczesnych; między innymi 

•używano je jeszcze na Pojezierzu Kaszubskim na początku XX w. Dłu
banki tylko w nielicznych wypadkach miały pewną chronologię, ponie
waż rzadko spotykano w ich otoczeniu materiały mogące uściślić ich 
datowanie. Typ łodzi ukształtowany nieomal ostatecznie w neolicie nie 
mógł być pomocny w ustaleniu czasu wyrobów poszczególnych egzem
plarzy. Źródła archeologiczne nie dawały ponadto bliższych danych 
o‘ stanowiskach produkcyjnych oraz o technologii obróbki czółen. Od
krycie w Luzinie, gm. Luzino, dłubanki wraz z zespołem urządzeń zwią

16 E. Skarbek, Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku kultury 

pomorskiej w Pręgowie, pow. Gdańsk, Pomorania Antiqua, t. 4: 1971, s. 349—350.
17 L. J. Łuka, Kultura wschodniopomorska..., s. 51.
18 L. J. Łuk a, tamże, s. 304.
19 P. Smolarek, Inwentaryzacja źródeł do dziejów techniki szkutniczej Sło

wian pomorskich, Materiały Zachodniopomorskie, t. 1: 1955, s. 96.
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zanych z wykonawstwem łodzi20, jak dotąd jedyne w Polsce, stanowi 
ważny przyczynek do pełniejszego poznania zajęć ludności zamieszku
jącej Pomorze Wschodnie we wczesnej epoce żelaza.

Teren, na którym odnaleziono wzmiankowany zespół produkcyjny, 
stanowi naturalny' mikroregion w postaci wyniosłej płaszczyzny, wy
odrębniony otaczającymi rzekami — Redą i Bolszewką. Miejsce odkry
cia sąsiaduje z innymi stanowiskami chronologicznie współczesnymi. 
Charakterystyczną cechą osadnictwa omawianego mikroregionu jeat 
stosunkowo krótki czas zasiedlenia terenu nie wykraczający poza wcze
sną epokę żelaza; do tej pory nie stwierdzono występowania materia
łów ani z wcześniejszych, ani z późniejszych okresów.

W wyniku badań prowadzonych na stan. 17 w Luzinie odkryto, prócz 
szczątkowo zachowanej łodzi, 12 palenisk, 2 jamy oraz ślady po rozło
żonych w piasku 3 parach drewnianych podstawek, na których stawia
no czółna, i licznych odpadach drewna, a z zabytków ruchomych — ka
mienny klin, ułamki ceramiki i małe fragmenty niszczejących form 
odlewniczych. Obiekty te na skutek płytkiego zalegania zostały w znacz
nym stopniu zniszczone w trakcie uprawy ziemi. Dotyczyło to szczegól
nie dłubanki, z której zachowała się jedynie dolna część. Łódź należała 
dó typu czółen o lekko zaokrąglonych dnach i odmiennie ukształtowa
nych końcach. Rufa tego egzemplarza była lekko zaokrąglona w rzucie 
poziomymi i skośnie podcięta w profilu; dziób natomiast był smukły i nie
znacznie podcięty. Nierównomierna grubość dna dająca się szczególnie 
zauważyć w środkowej partii nasuwa przypuszczenie, że łódź nie zo
stała ostatecznie wykończona lub nie nadawała się do eksploatacji. Dłu
banka z uwagi na swoje wymiary (dł. 6,28 m, szer. 1,08 m) należała do 
jednostek o średniej długości i rzadko spotykanej szerokości. Parame
try czółna z Luzina wskazują na przeznaczenie eksploatacyjne łodzi, 
mogła być to jednostka towarowa przeznaczona nawet do transportu 
morskiego.

Stan zachowania stanowiska nie pozwala na pełną rekonstrukcję 
miejsca budowy łodzi, jak i kolejnych, faz obróbki czółen. Liczba pale
nisk i ich ugrupowanie oraz zachowane w piaszczystym podłożu ślady 
po drewnianych konstrukcjach sugerują, że budowa wodnych jednostek 
we wczesnej epoce żelaza miała zorganizowany, niemalże przemysłowy 
charakter. Odkrycie starożytnego stanowiska szkutniczego w Luzinie 
ma niewątpliwie ścisłe powiązania ze znacznie wcześniej przebadaną 
przez W. La Baume’a osadą bagienną w Górze-Orle, gm. Wejherowo21,

24 Porównaj przypis 3.
21 W. La Baume, Die Pfahlbausiedlung bei Gohra-Worle im nördlichen Pom

mer eilen, Blätter für deutsche Vargaäohlilohite, z. 12: 1&38, s. 1 24.
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odnalezioną w rozlewiskach Redy oddalonej zaledwie 7 km na północ od 
Luzina. Usytuowanie niemal sąsiadujących ze sobą punktów osadni
czych, mających idealne połączenia wodne, poprzez Bolszewkę stano
wiącą dopływ Redy, ma swoją wymowę. Odkrycie na jednym stanowi
sku warsztatu produkującego czółna, a na drugim — siedmiu gotowych 
egzemplarzy dobitnie świadczy o opanowaniu rzemiosła szkutniczego 
i rozmiarach produkcji.

Badania prowadzone na osadach pomorskich z wczesnej epoki żela
za powoli uzupełniają stan wiedzy o osadnictwie i gospodarce plemion 
prasłowiańskich, głównie grup zamieszkujących tereny na lewym brze
gu Wisły". Rzucają nowe światło na codzienne życie mieszkańców tej 
krainy znane do niedawna niemalże wyłącznie od strony obrządku po
grzebowego.

Adres aut.orki: Mgr BARBARA WIĄCEK, Muzeum Archeologiczne, Mariacka 
25/26, 80-958 Gdańsk
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WYTWÓRCZOŚĆ METALURGICZNA KULTURY POMORSKIEJ 
A KULTURY KURHANÓW ZACHODNIOBAŁTYJSKICH

Celem mojego referatu będzie charakterystyka wytwórczości meta 
lurgicznej kultury pomorskiej i kultury kurhanów zachodmobałtyjskich. 
Wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień wiążących^ się z tą ta 
ważną dla ówczesnych społeczeństw dziedziną działalności gospodar
czej jest ze względów obiektywnych niemożliwe. Z konieczności więc, 
ograniczę się do ogólnej charakterystyki wytwórczości metalurgicznej 
obu interesujących nas centrów kulturowych z uwzględnieniem rożnie 
i podobieństw, jakie rysują się na obecnym etapie znajomości problemu. 
Nieco bardziej szczegółowo omówię natomiast świadectwa miejscowej 
produkcji w postaci pracowni brązowniczych, jakie w obu zespołach 
odkryto w Ciągu ostatnich kilku lat. Dla problematyki wytwórczości 
metalurgicznej w ogóle, a w szczególności dla naszych kultur są to bo- 
wiem źródła podstawowe i w pełni też zasługują na szczególne potiakto 
wanie.

Do niedawna, świadectwem istnienia wytwórczości metalurgicznej na 
Pomorzu Gdańskim, Mazurach i Półwyspie Sambijskim we wczesnej 
epoce żelaza były przede wszystkim oryginalne i tylko dla nich charaktery
styczne przedmioty brązowe. Na podstawie kartograficznej analizy 
rozmieszczenia poszczególnych form, określano prawdopodobne miejsca 
ich powstania a stosowane techniki rekonstruowano głównie w oparciu 
o zachowane na niektórych okazach wady produkcyjne. Podstawę do 
bardziej dokładnego wyjaśnienia niektórych technicznych, a także spo
łeczno-gospodarczych aspektów wytwórczości metalurgicznej interesu
jących nas obszarów uzyskano ostatnio, dzięki odkryciom pozostałości 
po dużych warsztatach produkcyjnych.

Na Pomorzu Gdańskim na ślady rozległego warsztatu odlewniczego 
natrafiono po raz pierwszy w 1966 r. podczas ratowniczych badań na 
osadzie z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Juszkowie,
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gm. Pruszcz Gdański, (st. 3)1 2. W ciągu kilku sezonów wykopaliskowych 
znaleziono tu kilkanaście jam zawierających od kilku do kilkudziesięciu 
ułamków form. Wszystkie okazy, w liczbie ponad 600 sztuk reprezento
wane są wyłącznie przez gliniane formy typu niszczejącego; nie zano
towano jak dotąd form wykonanych z kamienia W przeważającej ma
sie były to formy w kształcie odwróconej litery D, z kanałem odlew
niczym o przekroju kolistym i średnicy od 5 do 6 mm. Tego rodzaju 
formy służyły do odlewania ozdób pierścieniowatych w rodzaju naszyj
ników tak zamkniętych jak i otwartych.

Poza nimi natrafiono też na kilka ułamków służących bądź do odle
wu szerokich, podłużnie żłobkowanych bransolet3, bądź do odlewu 
jednoczęściowego ukośnego napierśnika kołnierzowatego 4. Gdyby ostat
nia sugestia okazała się prawdziwa, to zyskalibyśmy dowód, że obok 
znanych dotychczas dwóch rodzajów napierśników: (złożonych z płyt 
sierpikowatych, oraz odlewanych, zdobionych żeberkami i ażurowaniem), 
produkowano na Pomorzu Gdańskim trzeci, czyli jednoczęściowy ukośny 
napierśnik kołnierzowaty. Należy przy tym podkreślić, że rodzaj ten 
znany jest jak dotąd jedynie z terenów położonych nad dolną Odrą5.

Oprócz form służących do produkcji ozdób, w pracowni juszkowskiej 
zarejestrowano też okazy proste, wydłużone o czworokątnym kanale 
odlewniczym. Formy te służyły prawdopodobnie do odlewania czworo
bocznych sztabek brązowych. Do niezwykle interesujących odkryć za
liczyć należy natomiast dwuczęściowe formy gliniane do produkcji gro
tów oszczepów6. Wobec niezmiernie małej ilości egzemplarzy broni, 
jakie znamy z okresu halsztackiego z Pomorza Gdańskiego i zupełnego 
braku brązowych grotów7, znalezienie tych form w duszkowie jest bar
dzo wymowne.

1 L. J. Łuka, M. Pietra alk, Osada z przełomu epoki brązu i żelaza 

to Będzie szynie, pow. Gdańsk. Sprawozdanie z badań w 1966 r., Sprawozdania 
Archeologiczne, t. 20: 1969, s. 83 n.

2 J. T. Podgórski, Tymczasowe wyniki badań wykopaliskowych przepro
wadzonych w 1969 r. na st. 3 w duszkowie w pow. gdańskim, Pomerania An
tiqua, t. 4: 1972, s. 205 n.

3 J. T. Podgórski, op. cit., s. 231 n.
4 L. J. Łuka, M. Pietrzak, op. cit., s. 89 i ryc. 9.
5 Zob. E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Formenkreise an der unteren 

Oder und unteren Weichsel, Blätter für deutsche Vorgeschichte, z. 8: 1931, 
s. 10 n. oraz ryc. 17 i 20.

6 J. T. Podgórski, Z badań wykopaliskowych w duszkowie (Będzieszy- 
nie), pow. Gdańsk (1967—1969), Sprawozdania Archeologiczne, t. 23: 1971, s. 89 
i ryc. 5g.

7J. Kostrzewski, Pradzieje Pomorza, Wrocław — Warszawa — Kraków 
1966, s. 89.
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Poza osadą w Juszkowie, na fragmenty glinianych form (6 szt.) 
natrafiono również w obrębie osady produkcyjnej w Luzinie, gm. Lu
zino8. Wśród znalezionych tu ułamków na szczególną uwagę zasługuje 
fragment formy do produkcji skośnie żłobkowanego naszyjnika, a więc 
ozdoby szeroko rozpowszechnionej na Pomorzu w okresie halsztackim.

Jeśli chodzi o kulturę kurhanów zachodniobałtyjskich, nieco mniej
szy pod względem ilości fragmentów form warsztat odlewniczy odkryto 
w 1971 r. na osiedlu obronnym w Tarławkach, woj. suwalskie9, położo
nym w północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W trakcie 
dwuletnich badań ratowniczych, w pn. części obiektu zniszczonej przez 
żwirownię zarejestrowano ponad 300 ułamków form oraz fragmenty 
tygli i łyżek odlewniczych. Analiza stratygraficzna obiektów z formami 
pozwoliła stwierdzić, iż działały tu dwa warsztaty odlewnicze, pierwszy 
przed usypaniem wału drewniano-ziemnego i drugi po jego usypaniu.

Wszystkie odkryte tu fragmenty, analogicznie jak w Juszkowie, po
chodzą z glinianych form typu niszczejącgo. W obrębie starszego a za
razem niewielkiego warsztatu, obok form służących do odlewania pier- 
ścieniowatych naszyjników lub bransolet, tak zamkniętych jak i otwar
tych (ryc. la-c), natrafiono na ułamki dwuczęściowych form glinianych 
do produkcji niewielkich siekierek z trzema lub czterema dookolnymi 
żeberkami poniżej wylotu tulejki (ryc. Id). Analogiczne formy znane 
są m. in. z terenu Łotwy10, a odlewane w nich siekierki wyraźnie na
wiązują do okazów typu Malar. W oparciu o współwystępujący materiał 
ceramiczny, działalność starszego warsztatu odnieść można do okresu 
halsztackiego P.

Podobnych form nie znaleziono natomiast w rozległym warsztacie 
działającym już po usypaniu wału. Przeważająca większość odkrytych 
tu form służyła do odlewania ozdób pierścieniowatych. Z przeprowadzo
nych pomiarów wynika, że najczęściej odlewano tu przedmioty o śred
nicy wahającej się od 11,5 do 13,5 cm (największy okaz o śr. 17 cm) 
i przekroju poprzecznym od 0,4 do 1 cm.

Na żadnym z wydobytych fragmentów nie zaobserwowano negaty
wów ornamentu. Wobec dużej ilości form o zbliżonych rozmiarach na
suwa się przypuszczenie, że produkowane tu ozdoby były traktowane 
bądź jako produkt końcowy, bądź jako półfabrykaty ozdób, z których

8 B. W i ą c e k, Odkrycie dłubanki z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 
produkcyjnym w Luzinie, pow. Wejherowo, Pomorania Antiqua, t. 5: 1974, s. 271 n.

9 A. Waluś, Sprawozdanie z badań osiedla obronnego w Tarławkach, pow. 
Węgorzewo, Rocznik Olsztyński, t. 11: 1975, s. 19'7 n.

10 J. G r a u d o n i s, Latvija w epochu pozdnej bronzy i rannego żeleza, Riga 
1967, ryc. 58.
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w mniejszych ośrodkach brązowniczych Mazur wytwarzano konkretne 
ozdoby. Z obserwacji poczynionych nad pierścieniowatymi ozdobami 
kultury kurhanów zachodniobałtyjskich wynika, że większość z nich 
pokrywana była różnorakimi ornamentami kreskowymi już po odlaniu, 
co niekoniecznie musiało być dziełem samych odlewców.

Poza formami jednokanałowymi wystąpiły też fragmenty okazów 
z kanałami odlewniczymi w postaci kilku równoległych, podłużnych, 
półkolistych żłobków (ryc. le). Na podstawie dobrze zachowanych frag
mentów wiadomo, że formy te miały płaskie dno, przekrój poprzeczny 
w kształcie odwróconej litery D z wyciągniętym ku górze brzuszkiem. 
W rzucie poziomym były natomiast koliste. Określenie lodząju odlewa
nych w nich przedmiotów jest dość trudne, bowiem z zestawu brą
zów kultury kurhanów zachodniobałtyjskich nie znamy jak dotąd przed
miotów, które można by porównywać z omawianymi formami. Podo
bieństwo tych okazów do odkrytych w Juszkowie pozwala sądzie,, że 
mogły one służyć do produkcji jednoczęściowych, ukośnych napierśni
ków kołnierzowatych. Biorąc pod uwagę oddziaływania pomorskich 
warsztatów metalurgicznych na tereny bałtyjskie w zakresie stylistycz
nym, produkcja tego rodzaju przedmiotów jest wysoce prawdopodobna.

Kilka wybranych fragmentów form, gliniany tygielek oraz bryłkę 
stopionego brązu poddano analizom spektralnym. Wykazały one, iż sto
pem który podlegał odlewaniu, był brąz cynowy z domieszką ołowiu 
i kilku innych pierwiastków stanowiących najprawdopodobniej zanieczy
szczenie użytego surowca11. Bardzo zbliżony skład metalu posiada rów
nież kilkanaście przedmiotów brązowych, pochodzących z badanego 
ostatnio przez Ł. Okulicz stanowiska w Rembielinie, woj. warszawskie, 
użytkowanego od okresu halsztackiego do I w. n.e.12. Odmienny skład 
metalu reprezentują jedynie trzy spośród analizowanych przedmiotów: 
dwie bransolety i zapinka typu ducheowskiego, będące importami z koń
ca IV w. p.n.e.13.

Analizując zestaw form odkrytych w Tarławkaeh uderza przede 
wszystkim ograniczenie asortymentu produkcji tutejszej pracowni. 
Z podobnym zjawiskiem mamy również do czynienia w przypadku pra
cowni z Juszkowa. Należałoby więc sądzić, że działalność poszczegól
nych warsztatów była wyspecjalizowana i dość ściśle ukierunkowana,

*3 Analizy spektrografiezne wykonał doc. A. Mazur z AGH 'w Krakowie.
32 Ł. Okulicz, Sprawozdanie z badań cmentarzyska z wczesnej epoki żela

za w Rembielinie, pow. przasnyski, Rocznik Olsztyński, t. 11: 1975, s. 205.
13 Ł. Okulicz, A. P o z a r z y -c k a, W. N o w a k o w s. k i, Stanowisko 

z wczesnej epoki żelaza w Rembielinie) pow. Przasnysz, Sprawozdania Archeolo
giczne, t. 26: 1974. s. 70 n.

i
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co przy dobrej organizacji produkcji pozwalało na szybkie i masowe 
wytwarzanie konkretnych form.

Z kolei przejdę do charakterystyki wytwórczości metalurgicznej 
w kulturze pomorskiej. Rozpocząć ją wypada od stwierdzenia będącego 
już truizmem, że rozwinęła się ona na bazie warsztatów metalurgicz
nych wschodniopomorskiej grupy kultury łużyckiej i pewnych wzorców 
stylistycznych płynących z północno-zachodnich Niemiec. W momencie 
krystalizacji kultury pomorskiej, obok przedmiotów stanowiących kon
tynuację form wcześniejszych, pojawiają się nowe. W dość krótkim 
czasie stają się one formami dominującymi i typowymi wyłącznie dla 
omawianej kultury.

Generalnie, w wytwórczości metalurgicznej kultury pomorskiej wy
różnić możemy dwa etapy: I — obejmujący okres halsztacki, II — za
mykający się w ramach wczesnego i środkowego okresu lateńskiego. 
Etap pierwszy to niewątpliwie olkres szczytowego rozwoju metalurgii 
brązu na Pomorzu Gdańskim. W tym właśnie czasie, w działających tu 
warsztatach metalurgicznych powstają najbardziej okazałe i technicznie 
doskonałe przedmioty, głównie ozdoby, do których w pierwszym rzędzie 
zaliczyć należy; bransolety nerkowate, puste nagolenniki zdobione po
przecznymi żeberkami, bransolety spiralne o powrotnym zwoju, bogato 
zdobione naszyjniki wielokątne oraz napierśniki. Te ostatnie są naj
bardziej okazałą ozdobą, świadczącą o wysokich umiejętnościach tech
nicznych ich wytwórców. Z rozmieszczenia znanych dotychczas okazów 
wynika, że produkowano je w warsztatach mieszczących się na terenie 
pasa przymorskiego, a L. J. Łuka skłonny jest nawet ograniczyć miej
sce ich produkcji do obszaru b. pow. kartuskiego 14.

Wszystkie znane okazy, a także przeważająca większość ich rysun
kowych wyobrażeń występujących wyłącznie na popielnicach twarzo
wych, datowane są na okres HaD 15. Jest przy tym rzeczą charaktery
styczną, że na Pomorzu. Gdańskim zasięg napierśników w skarbach po
krywa się z zasięgiem ich rysunkowych wyobrażeń na popielnicach twa
rzowych 16. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia również na terenie 
Wielkopolski17. Tę zadziwiającą zbieżność trudno tłumaczyć chyba

14 L. J. Łuka, O skarbach kultury porrwrskiej na Pomorzu Gdańskim, [w:] 
Munera arehaeo-logiea Iosepho Kostrzewski {...] obiata, Bceruań 1963, s. 242.

15 L. J. Łuka, Kultura wschadniopomorska na Pomorzu Gdańskim, Wrocław — 
Warszawa — Kraków 1966.

16 L. J. Łuk a, Obrządek pogrzebowy u plemion kultury wschadniopomomkiej 
na Pomorzu Gdańskim, Potnorania Antiqua, t. 2: 1968, s. 69.

17 L. J. Łuka, O skarbach kultury pomorskiej..., s. 243.
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wyłącznie panującą na tych terenach modą18. Możliwa jest i inna 
interpretacja tego zjawiska, a mianowicie że napierśniki były ozdobami 
wyróżniającymi grupę społeczną, która swą odrębność manifestowała 
też stosowaniem oryginalnych popielnic twarzowych. Można również 
domniemywać, że produkcja napierśników spoczywała w rękach przed
stawicieli tej grupy.

Obok okazałych i cennych przedmiotów, pomorskie warsztaty meta- 
lurgicze wytwarzały szereg form mniejszych a tym samym łatwiej 
dostępnych dla mniej zamożnej warstwy społecznej. Były to głównie 
różnego rodzaju szpile, szczypce, wisiorki, koilczyki, znane nam wyłącz
nie z wyposażeń grobowych.

Etap drugi, obejmujący wczesny i środkowy okres lateński, cechuje 
gwałtowne zahamowanie rozwoju metalurgii brązu na Pomorzu Gdań
skim . Prawie zupełnie zanika wtedy produkcja tak typowych dla okresu 
halsztackiego okazałych przedmiotów. Wytwórczość drobnej biżuterii 
brązowej w poważnym stopniu ograniczona zostaje natomiast przedmio
tami z nowego surowca — żelaza. Jest to zresztą zjawisko typowe nie 
tylko dla interesującego nas obszaru, lecz dla większości ziem polskich 
w tym czasie.

Jednoznaczne ustalenie przyczyn, jakie złożyły się na ten dość 
gwałtowny upadek znaczenia wytwórczości brązowniczej w kulturze 
pomorskiej, nie jest łatwe. Domyślać się możemy, że jednym z głównych 
powodów było osłabienie kontaktów z Południem, co miało miejsce 
właśnie w tym czaisie19. W konsekwencji poważnemu ograniczeniu 
musiał też ulec napływ surowca brązowego na nasze tereny, co zmusiło 
ówczesną ludność do zainteresowania się w większym stopniu łatwiej 
dostępnym surowcem — żelazem.

W przeciwieństwie do kultury pomorskiej, w wytwórczości metalur
gicznej kultury kurhanów zachodniobałtyjiskich trudno jest wskazać 
okres największego rozwoju czy też moment gwałtownego upadku pro
dukcji przedmiotów brązowych. Analogicznie jak w kulturze pomorskiej 
stanowi ona kontynuację „łużyckich” tradycji metalurgicznych, co 
jest szczególnie widoczne w zestawie form zaliczanych do pierwszej 
fazy rozwojowej omawianej kultury, przypadającej według dotychcza
sowych ustaleń na okres HaD 20. Łączność stylistyczna z formami dato
wanymi na VI okres epoki brązu jest tak silna, że istnieją nieraz duże

18 L. J. Łuka, Obrządek pogrzebowy..., s. 69.
19 Z. Woźniak, Z problematyki badań zaniku kultury łużyckiej w Polsce 

południowej, Archeologia Polski, t. 16: 1971, s. 199.
20 Ł. Okulicz, Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce 

żelaza, Wrocław — Warszawa — Kraków 1970, s. 99 n.
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trudności przy rozróżnianiu zespołów z końca epoki brązu i początku 
epoki żelaza 21. Jest to jednak dowód, że w procesie kształtowania się 
tej kultury nie doszło do przerwania .produkcji brązowniczej, a wręcz 
przeciwnie możemy mówić o aktywizacji działających • tu wcześniej 
warsztatów22.

W formach metalowych tego okresu nie obserwujemy jeszcze wyraź
niejszych elementów stylistycznych zapożyczonych od kultury pomor
skiej; dają się natomiast zauważyć pewne oddziaływania kręgu wscho- 
dniobałtyckiego. Przykładem może tu być omawiana już forma odlew
nicza siekierki zbliżonej do typu Malar z osiedla w Tarławkach.

Pod względem technicznym przedmioty metalowe tego okresu nie 
ustępują miejsca okazom pomorskim, choć trzeba przyznać, że w żad
nym z działających tu warsztatów nie powstały tak okazałe formy jak 
w pracowniach pomorskich.

Dalszy rozwój metalurgii brązu następuje we wczesnym okresie la
teńskim (II faza rozwojowa). Coraz widoczniej zmiejsza się liczba wy
robów o charakterze „łużyckim”, zwiększa natomiast asortyment 
wytworów pochodzenia miejscowego, z którego tylko część stanowi 
adaptację form pomorskich23. Spośród najbardziej charakterystycz
nych przedmiotów tej grupy wymienić można naszyjniki z brodawkami, 
brązowe i żelazne szczypce oidmiany wschodniej oraz naszyjniki kabłą- 
kowate typu B, choć zaznaczyć należy, że kwestia ich pochodzenia nie 
jest dostatecznie jasna 24.

Na tym samym poziomie utrzymuje się wytwórczość brązownicza 
również w środkowym i co najmniej we wczesnej fazie późnego okresu 
lateńskiego. Do najbardziej typowych form pochodzenia miejscowego 
należą w tym czasie m. in. naszyjniki z ząbkowaną górną krawędzią, 
bransolety spiralne, naszyjniki z drutu brązowego o końcach ostrych lub 
sklepanych w główki. Z rozmieszczenia .tych form wynika, że główne 
ośrodki wytwórczości metalurgicznej mieściły się w tym czasie na 
Sambii i terenach zachodniomazurskich. Te dwa rejony dominowały też 
w okresach poprzednich. O poważnej skali produkcji tych ośrodków 
przez cały czas' trwania omawianej kultury świadczy przede wszystkim

21 Pier. op. datowairuiie s/kairibó-w z b. Dominiioksruih, Skandawy, Sizyliny Wiel
kiej u J. Dąbrowskiego, Zabytki metalowe epoki brązu między dolną 
Wisłą a Niemnem, Wrocław — Warszawa — Kraków 1968, s. 172 n. i Ł. O k u - 
licz, Kultura kurhanów zaehodniobałtyjskich..., s. 160 n.

22 J. Okulicz, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w.n.e., 
Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1973, s. 281.

** Ł. O k u 1 i c z, Kultura kurhanów zaehodniobałtyjskich..., s. 102.
M Ł. Okulicz, Kultura kurhanów zaehodniobałtyjskich..., s. 49 n.
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znajdowanie wytwarzanych tu przedmiotów na terenach dość odległych 
od zasięgu interesującej nas kultury25.

Proces zastępowania przedmiotów brązowych żelaznymi następuje 
na omawianym terenie znacznie wolniej i później niż w kulturze 
pomorskiej. We wczesnym oikresie lateńskim przedmioty wykonane 
z żelaza występują tylko sporadycznie, nieco częściej spotykane są w 
okresie środkowo- a zwłaszcza późnolateńskim. Zjawisko to charaktery
styczne jest nie tylko dla omawianej kultury, ale dla całej strefy wschod- 
niobałyckiej26. świadczy to o tym, że ludność zamieszkująca połucmiowo- 
- wschodnie i wschodnie pobrzeża Bałtyku dysponowała większymi 
możliwościami w zakresie zapewnienia napływu surowca brązowego 
i nie musiała tak szybko przestawić się na żelazo. Domyślać się rów
nież można, że niemałą rolę w tym względzie odegrał tradycyjny 
północno-wschodni szlak dopływu miedzi nadwołżańsko-kamskiej do 
wschodnich wybrzeży Bałtyku. Poświadcza to w jakiś sposób rozkwit 
metalurgii brązu w ośrodkach wytwórczych dolnej Dźwiny w III i II w. 
prn.e.27, a więc na terenie objętym zasięgiem wymiany lokalnej z kul
turą kurhanów zachodniobałtyjskich.

W późnym okresie latenśkim po przekształceniach osadniczo-kultu- 
rowych „obszaru pomorskiego” i powstaniu kręgu oksywsko-przewor- 
skiego osadnictwo kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w dalszym 
■ciągu tkwi w tradycji wczesnej epoki żelaza. Przemiany zachodzące na 
zewnątrz nie odbiły się w sposob widoczny na działalności warsztatów 
odlewnictwa brązu. Zaznaczają się one dopiero w pierwszych wiekach 
naszej ery i są wynikiem postępującego rozwoju gospodarczego całej 
wschodniej strefy Bałtyku.

Adres autora: Mgr ADAM WALUŚ, Instytut Archeologii UW, Widok 10,
00-023 Warszawa.

w j. Kos tr zerw ski, Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką a za
gadnienie wspólnoty językowej bałto- słowiańskiej} Slavia Antiqua, t. 5: 1056, s. 59.

26 Ł. Ok uli c z, Osadnictwo strefy wschodniobałtyckiej <w 1 tys. p.n.e., 
Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk 1976, s. 275.

27 J. Graudonis, op. cit., s. 112.
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DYSKUSJA (oprać. Jolanta Dębowska)

Doc. dr habil. J. O kulić z zwrócił uwagę na obecność, na przełomie 
VI i VII w., po obu stronach Wisły, kompleksu kultury mieszanej, bałtyjsko.- 
-słowiańskiej, wskazującego na ciągłe wędrówki ludnościowe (ekspansje osadnicze). 
Podkreślił również rolę wpływów wschodnich w. genezie Kaszubszczyzny. Prot. dr 
habil. K. Godłoiwski podkreślił wybitne znaczenie reteratu prof. G. Labudy 
otwierającego nowe perspektywy w badaniach etnogenezy Słowian. Zwracając 
uwagę na niebezpieczeństwa roizważań etnicznych oraz trudności datowania! a 
nych językoznawczych, skłonny jest wiązać migracje słowiańskie z wędrówkami 
ludów w połowiie I tysiąclecia n.e. Prot. dr habil. G. Labuda zwrócił uwagę 
na zmianę kierunku penetracji ludnościowych po V w. n. e. kiedy to następują 
migracje słowiańskie na prawy1 brzeg Wisły.

Doc. dr habił. Z. Bukowski zaproponował głębsze zainteresowanie się 
niedocenianą dotychczas kategorią wytworów zaopatrzonych w oczka (popiel
nice, misy, talerze) i ich wzajemnymi powiązaniami chronologicznymi. 
Mgr B. Wiącek stwierdziła, starszeństwo- popielnic Oczkowych nad twarzowymi 
oraz ich występowanie w towarzystwie inwentarza łużyckiego1, podając jako 
przykłady stanowiska w Luzinie, duszkowie i Pruszczu Gdańskim. Prot. dr habił. 
M. G e d 1 podkreślił szczególne znaczenie referatów podejmujących problematykę 
schyłku kultury pomorskiej z pozycji badaczy zajmujących się późniejszymi 
okresami pradziejów. Położył też nacisk na ro-lę różnic jakościowych, które 
musiały doprowadzić część grup łużyckich do wytworzenia kultury pomorskiej. 
Wskazał też na trudności wykazania wspólnoty pomorsko-przeworskiej. Nieufnie 
odniósł się do datowania popielnic duńskich i środkowomemieckich, zwracając 
jednocześnie uwagę, że ceramika towarzysząca im zbliżona jest do ceramiki 
z naszej fazy wielko wiejskie j. Doc. Bukowski stwierdził — podkreślając 
różnice między jej grupami — że trudna obecnie mówić o kulturze łużyckiej. 
Istotnego przepracowania wymaga też chronologia tej kultury. Doc. dr habil. 
B. Gediga zauważył, że nazwy kultur są umowne i wynikają z tradycji, 
nieistotne jest więc, jak dane zjawisko nazwie się. Kultura łużycka nie jest 
monolitem i nie należy jej tak traktować, między jej grupami zachodzą podobne 
procesy jak między kulturami łużycką i pomorską. Zagadnienie genezy kultury 
pomorskiej nie jest możliwe do rozstrzygnięcia przez analogie skandynawskie, 
geneza ta polega bowiem na różnej adaptacji jednej idei. Niepokojące jest 
jednocześnie tak wczesne datowanie popielnic skandynawskich. Doc. dr habil. 
Z. Woźniak wskazał na konieczność przeanalizowania podstaw chronologicz
nych kultury pomorskiej w oparciu o zespoły pewne. Dr T. Dąbrowska 
zauważyła brak szerszych wypowiedzi na temat powiązań „pomo-rsko-przewor- 
skieh”. Więcej danych zdaje się świadczyć o dyskontynuacji, bardzo słabe jednak 
rozpoznanie osad obu kultur może zniekształcić obraz uzyskany w oparciu
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0 cmentarzyska. Doc. dr habil. T. Malinowski stwierdził, że grupy kultury 
łużyckiej wydzielone są w sposób sztuczny, stąd trudności w analizowaniu pro
cesów jakim podlegały.

Prof. dr. habil. A. Malinowski podkreślił, że różnice wysokości ciała 
w badaniach antropologicznych wynikają z różnicy metody, nie mają więc 
istotnego znaczenia. Doc. Malinowski zauważył, że badania antropologiczne, 
przeprowadzone na dużą . skalę w Wielkopolsce, umożliwiły wydzielenie kości 
zwierzęcych, co. wobec braku materiałów z osad kultury pomorskiej stanowi 
jakieś źródło do rozpoznania gospodarki. Istotne wydają się też być, zauważone 
w oparciu o badania antropologiczne, zróżnicowania obrządku pogrzebowego. 
Dr habil. M. C a b a;liska wyraziła zaniepokojenie, iż w badaniach antropolo
gicznych umykają społeczne uwarunkowania śmiertelności, brak też wyznaczania 
zespołów grabowych, które dawałyby pojęcie O' wewnętrznych układach poje
dynczych grobów. Dr J. Piontek wyjaśnił, że oznaczenia antropologiczne wieku
1 śmierci nie dotyczą wieku absolutnego, społecznego, lecz biologicznego.. Prof. 
Malinowski podkreślił niemożność pokazania całości materiałów w refera
tach, które zresztą dotyczą materiałów antropologicznych bez kontekstu arche
ologicznego, ze względu na brak konsultacji, między badaczami, obu dyscyplin. 
Doc. Malinowski wskazał na podobne kłopoty antropologii i archeologii, 
związane z datowaniem materiału, stwierdzając, że wzajemne żądania nie za.wsże 
możliwe są do zrealizowania, Doc. dr habil. J. Gła.dykowska-Rzeczycka 
zwróciła uwagę na sposób przekazywania antropologom materiałów do opra
cowania.

Doc. dr habil. J. Dąbrowski, wskazał na ciągłą nieumiejętność datowania 
zjawisk i rozstrzygania, czy rzeczy pokrewne w istocie współwystępują, czy 
następują po sobie, jest to wina warsztatu badawczego., który nie dojrzał jeszcze 
do rozwiązania tego .problemu. Prof. G e d 1 zaproponował zwrócenie większej 
uwagi na rozwój kultury pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem, w jakim 
stopniu przemiany jej związane są z blokiem „łużyckim” oraz jaki był motor 
tych przemian. Zwrócił jednocześnie uwagę na podobny zestaw motywów zdobni
czych na ceramice ośrodka wschodniowielkopotskiego i wczesnopomorskiego., roz
wijających się równolegle, przy czym wydaje się, że ośrodek wielkopolski ulega 
w konkurencji z ośrodkiem pomorskim. Warto zbadać, czy oba czerpały ze 
wspólnego ośrodka halsztackiego (postwsehodniohalsztackiego). Mgr R. Wołągie- 
wicz zauważył, żę chronologia kultury pomorskiej opiera się głównie na dato
waniu ceramiki i form grobów, które są mało czule chronologicznie, postulu
jąc przebudowę Systemu chronologicznego w oparciu o formy metalowe. 
Zaproponował również zbadanie skutku, jaki na terenach macierzystych kultury 
pomorskiej wywarło jej rozprzestrzenienie- terytorialne, zwracając uwagę na 
widoczne rozrzedzanie stanowisk na Pomorzu, przy ich zagęszczaniu w Wielko- 
polsce. Uderza również mała ilość żelaza na Pomorzu, także brązy są raczej hal
sztackie w stylu, wcześniejsza wydaje się być faza końcowa kultury pomorskiej 
na Pomorzu, niż w Wielkopolsce. Doc. Gediga stwierdził, że konferencja osta
tecznie ujawniła słabość ustaleń chronologicznych, nad którymi zaciążyła długa 
tradycja opierania, ich na ceramice, z pominięciem form metalowych. Doc. Mali
nowski sprzeciwił się krańcowemu podchodzeniu do kwestii migracji i roz
przestrzenienia stylu. Oba wypadki zachodzą bowiem jednocześnie, różna jest 
tylko skala przemieszczeń i stopień przekształcenia miejscowego środowiska. 
Prof. G e d 1 stwierdził, że zespół „pomorska-podkłoszowy” dokonał pierwszej
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unifikacji środowiska „łużyckiego”, otwarta pozostaje jednak sprawa genezy tej 
unifikacji. Doc. O kulić z zauważył zbyt wąskie spojrzenie badaczy na sprawy 
przekształcania się kultur, proponując zwrócenie większej uwagi na badanie 
zmian struktur osadniczych, wskazując jednocześnie na niebezpieczeństwo wy
łaniania grup formalnych, nie sprawdzonych osadniczo. Doc. Wozniak po 
kreślił konieczność szerszego badania problemu rozprzestrzenienia się kultury 
pomorskiej, ograniczanego obecnie do rozpoznania obrządku pogrzebowego, z za
niedbaniem badań osadniczych. Dr B. Ch omen tows k a wyraziła zaniepoko
jenie z powodu łączenia kultury pomorskiej i podkloszowej, co me znajduje 
pełnego odbicia w materiale źródłowym. Dr habil. Ł. O k u 11 c z o w a komentu
jąc swój referat, podkreśliła, że w okresie halsztackim kształtują się dwa centra 
genetyczne - „pomorski” i „pcdkloszowy”. W okresie wezesnolateńskim następuje 
ich integracja kulturowa, nazywana przez nią kręgiem pomorskim, są to jedna 

nadal dwie oddzielne kultury.

Adres autorki: Mgr JOLANTA DĘBOWSKA, Muzeum Okręgowe, Armii 

Czerwonej 53, 75-502 Koszalin
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WYPOWIEDŹ NA ZAMKNIĘCIE OBRAD SYMPOZJUM 
„PROBLEMY KULTURY POMORSKIEJ”

W 1967 roku odbyła się w Krakowie sesja naukowa poświęcona prob
lematyce okresu lateńskiego. W referatach wygłoszonych na tej sesji 
omówiono szereg zagadnień związanych z kulturą lateńską, jastorfską 
a także z kulturą pomorską. Od tego czasu nastąpił znaczny postęp 
w badaniach zarórwno nad kulturą jastorfską jak i kulturą lateńską 
w Polsce. Natomiast nasza znajomość zagadnień związanych z kulturą 
pomorską nie posunęła się zbytnio naprzód w ciągu tych ostatnich dzie
sięciu lat. Zagadnienia kultury pomorskiej pozostawały jakby w cieniu 
innych zagadnień, które pasjonowały polskie środowisko archeologicz
ne i które rozpracowywano w ostatnich latach.

Kultura pomorska należy obecnie do jednej z najsłabiej opracowa
nych kultur na naszych ziemiach. Nie wynika to bynajmniej z małego 
zasobu źródeł archeologicznych, gdyż ten przedstawia się nader imponu
jąco. Większość jednak zagadnień dotyczących tej kultury budzi ciągle 
dyskusje. Nie jest w pełni wyjaśniona sprawa genezy zarówno kuhury 
pomorskiej, jak i szeregu jej nader istotnych elementów (m. in. zagad
nienia urn domkowych czy też popielnic twarzowych). Mamy do dyspo
zycji cały szereg starszych i nowszych koncepcji odnośnie przyczyn i cha
rakteru tzw. ekspansji kultury pomorskiej, a żadna z nich nie została 
w pełni i przekonywująco podbudowana materiałem źródłowym i udo
wodniona. Ciągle trwa dyskusja na temat charakteru wzajemnych 
związków dwóch zjawisk określanych jako kultura pomorska właściwa 
i tzw. kultura grobów podkloszowyeh. Przyznać też trzeba, że we
wnętrzna periodyzacja i chronologia kultury pomorskiej jak też i tzw. 
kultury grobów podkloszowyeh jest dotąd właściwie nie opracowana 
w sposób zadowalający. Przy braku podstaw chronologicznych trudno 
podejmować studia nad poszczególnymi zagadnieniami omawianej tu 
kultury. Niewiele też wiemy o zróżnicowaniu terytorialnym w obrębie 
kultury pomorskiej. Podjęcie tego zagadnienia jest utrudnione przez
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brak monograficznych opracowań kultury pomorskiej w poszczególnych 
regionach, a zwłaszcza na Pomorzu Środkowym, w Wielkopolsce czy 
w Polsce Środkowej. Brak też jak dotąd opracowania tzw. kultury 
grobów podikioszowych na Mazowszu. Nawet nazwa kultury pomorskiej 
jest dyskusyjna i przez różnych badaczy w różny spoisób formułowana 
(w ostatnich latach w polskiej literaturze archeologicznej używa się na 
określenie kultury pomorskiej także terminów: „kultura wschodnio-
pomorska”, czy też „kultura wejherowsko-krotoszyńska”, a spotkać też 
można określenia: „kultura grobów skrzynkowych”, „kultura urn twa
rzowych” jak też „kultura grobów skrzynkowych i podkloszowych”). 
Ta mnogość nazw powoduje dodatkowe zamieszanie, zwłaszcza wśród 
cudzoziemców, którzy próbują się zorientować w problematyce naj
dawniejszych dziejów naszego kraju.

Ten niedostateczny stan opracowania zagadnień związanych z kul
turą pomorską jest tym bardziej zastanawiający, gdy weźmiemy pod 
uwagę, że kultura ta jest jedną z najbardziej istotnych kultur archeolo
gicznych na terenie naszego kraju. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, 
że ustalenia jej dotyczące' mają poważne znaczenie przy rozpatrywaniu 
szeregu bardzo istotnych problemów, jak choćby zagadnienie istnienia lub 
braku ciągłości osadniczej i kulturowej na przeważającej części naszych 
ziem w I tysiącleciu p.n.e. Kultura pomorska jest bowiem swego ro
dzaju zwornikiem, który łączy ze sobą, lub może rozdziela dwa duże 
kompleksy kulturowe na naszych ziemiach: zespół grup kultury łużyc
kiej i kultury późnego okresu przedrzymsfeiego: przeworską i oksywską.

Gdy weźmiemy pod uwagę to kluczowe znaczenie kultury pomorskiej 
nie dziwi nas tak duże zainteresowanie obradami sympozjum poświę
conego problematyce kultury pomorskiej, które zostało zorganizowane 
w Słupsku, na Pomorzu środkowym, a więc na obszarze, który uważać 
możemy za część obszaru macierzystego dla kultury pomorskiej. Pragnę 
tu wyrazić serdeczne podziękowanie i przekazać wyrazy uznania 
koledze doc. dr. habil. Tadeuszowi Malinowskiemu, który podjął trud 
organizacji sympozjum i zadbał, aby program obrad umożliwił rozpa
trzenie i przedyskutowanie ważniejszych problemów kultury pomor
skiej. Chciałbym też podziękować Władzom Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Słupsku, kitóre udzieliły nam gościny i udostępniły pomiesz
czenia uczelni na potrzeby sympozjum.

Ograniczony czas obrad pozwolił na poruszenie w prezentowanych 
tu referatach niektórych tylko zagadnień związanych z kulturą pomor
ską. Szereg dalszych, nie mniej istotnych problemów wypłynęło w trak
cie dyskusji, które nieraz kontynuowane były dalej w kuluarach. Sądzę, 
że bardzo duże znaczenie dla dalszych studiów nad kulturą pomorską
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miały referaty mgr. Ryszarda Wołągiewicza i doc. dr. habil. Zenona 
Woźniaka, obydiwa w zasadzie poświęcone omówieniu chronologii młod
szej fazy kultury pomorskiej. Pierwiszy z autorów w sposób dobrze 
umotywowany wykazał brak powiązań genetycznych pomiędzy kulturą 
pomorską a kulturą oksywską na terenie Pomorza i sugerował nawet 
istnienie okresu pustki osadniczej, rozdzielającego okresy rozwoju obu 
tych kultur na Pomorzu. Z. Woźniak przedstawił swe poglądy na dato
wanie młodszej fazy kultury pomorskiej, w oparciu o wyznaczniki 
chronologiczne, mające nawiązania w kulturze lateńskiej, lakże i w tym 
referacie sugerowano potrzebę skrócenia i urealnienia dotychczasowych 
ram chronologicznych kultury pomorskiej, wynikającą z możliwości 
bardziej precyzyjnego niż dotychczas datowania różnych typów zapinek, 
które są najlepszymi chyba wyznacznikami chronologicznymi w obrębie 
tej kultury. Zwrócono uwagę na bardzo nikłe dowody na istnienie bez
pośrednich powiązań pomiędzy kulturą pomorską a wczesną fazą prze
worskiej. Zagadnienie to zresztą zostało dodatkowo uwypuklone w trak
cie dyskusji.

Ożywioną dyskusję wywołał też referat doc. dr. habil. Tadeusza 
Malinowskiego, który przedstawił swe poglądy na kwestię genezy urn 
domkowych i popielnic twarzowych, które zaadaptowane zostały na 
terenie Pomorza. W dyskusji zwracano zwłaszcza uwagę na niedostatki 
w dotychczasowych ustaleniach dotyczących periodyzacji i chronologii 
zarówno w odniesieniu do kultury pomorskiejj kultury urn domkowych 
z obszarów nadłabskich, jak też znalezisk urn domkowych czy twarzo
wych na terenie Jutlandii czy południowej Skandynawii. Wydaje się, 
że w chwili obecnej najbardziej istotną sprawą dla dalszych badań nad 
kulturą pomorską będzie ustalenie nowej periodyzacji wewnętrznej i bar
dziej precyzyjnych ram chronologicznych dla tej kultury.

Dalszy bardzo istotny temat poruszony został w referatach prezento
wanych przez antropologów (prof, dr habil. Andrzej Malinowski 
i dr Franciszek Rożnowski), którzy przedstawili wyniki uzyskane w trak
cie opracowywania materiałów kostnych z cmentarzysk kultury pomor
skiej z terenu Wielkopolski i Pomorza Środkowego. Warty podkreśle
nia jest fakt, że w odniesieniu do obu terytoriów syntetyczne opracowania 
dokonane już zostały przez antropologów, przy braku równorzędnych 
opracowań archeologicznych. Zaważyło to niewątpliwie na możliwościach 
bardziej wszechstronnego wykorzystania opracowanego materiału kost
nego. Zwłaszcza trudno jest prześledzić charakter i dynamikę stosunków 
demograficznych przy braku bardziej precyzyjnej chronologii.

W programie sympozjum poświęcono też uwagę wzajemnym stosun
kom pomiędzy kulturą pomorską a kulturą kurhanów zachodniobałtyj-
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skich (dr habil. Łucja Okulicz i mgr Adam Waluś). Rysuje się jeszcze 
pilna potrzeba przedstawienia wzajemnych stosunków pomiędzy kulturą 
pomorską a innymi jej sąsiadami. Zwłaszcza prześledzenie powiązań 
kultury pomorskiej i kultury jastorfskiej może mieć kapitalne znaczenie 
dla ustalenia periodyzacji i chronologii kultury pomorskiej.

Na szereg ciekawych zagadnień zwrócił uwagę doc. dr habil. Bogusław 
Gediga, który zajął się powiązaniami sztuki i zdobnictwa ludności kultury 
pomorskiej i ludności kultury łużyckiej. Sprawy kultury pomorskiej na 
Pomorzu zostały poruszone w referatach mgr. Ignacego Skrzypka 
i mgr Barbary Wiącek. Zwłaszcza w tym ostatnim referacie bardzo in
teresująco przedstawiono wyniki badań na osiedlach ludności kultury 
pomorskiej, które przyniosły w efekcie szereg nowych, bardzo cennych 
danych do studiów nad różnymi dziedzinami wytwórczości ludności kul
tury pomorskiej. Znaczenie tych badań jest tym większe, że dotychczas 
nasza znajomość kultury pomorskiej opierała się niemal wyłącznie na 
materiale uzyskanym z cmentarzysk.

W sumie było to udane sympozjum, które obok bardzo istotnych usta
leń, zwłaszcza dotyczących chronologii późnej fazy kultury pomorskiej, 
przyniosło uczestnikom szereg refleksji na temat konieczności podjęcia 
dalszych badań nad problemami kultury pomorskiej i wytyczyło najbar
dziej istotne kierunki tych badań. Należy wyrazić nadzieję, że sympozjum 
słupskie zapoczątkuje serię dalszych spotkań poświęconych problematyce 
kultury pomorskiej i przyczyni się do wytworzenia się zespołu badaczy 
zajmujących się zagadnieniami tej kultury, którzy doprowadzą do wyjaś
nienia i rozwiązania całego szeregu zasygnalizowanych dziś problemów 
kultury pomorskiej.

Adres autora: Prof, dr habil. MAREK GEDL, Instytut Archeologii UJ, Gołę
bia 11, 31-007 Kraków
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