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W związku z 25-letnią rocznicą istnienia Instytutu Historii Kultury Ma
terialnej PAN dokonano podsumowania wielokierunkowej działalności tej 
placówki, przedstawiono jej schemat organizacyjny oraz kolejne przeobra
żenia (Instytut Historii Kultury Materialnej..., 1977).

'/ okazji zbiegającego się jubileuszu 60 rocznicy urodzin oraz 40-lecia 
działalności naukowej dyrektora IHKM PAN, prof. dra Witolda Hensla, 
scharakteryzowano jego osiągnięcia na polu IHKM, jak również na arenie 
międzynarodowej (Jubileusz. . . , 1977).

Nieznane dotychczas materiały archiwalne dotyczące dziejów archeologii 
polskiej w drugiej połowie X IX  oraz początkach X X  w., zdeponowane w Biblio
tece Kórnickiej PAN, opublikował J. F ogel (1977). K. D ąbrow sk i przed
stawił dzieje badań archeologicznych na terenie Kalisza oraz regionu kaliskiego, 
z podkreśleniem roli wystawiennictwa i popularyzacji tych badań dla rozwoju 
historii i kultury regionalnej (1977a). Ten sam autor w kolejnym artykule 
przypomina najważniejsze osiągnięcia Polski w zakresie budowy i organizacji 
rezerwatów archeologicznych oraz wskazuje miejsce zabytków archeolo
gicznych w polskich poczynianiach zmierzających do ochrony środowiska 
naturalnego (1977).

Aktualny stan badań oraz najważniejsze osiągnięcia zyskującej coraz 
większą popularność na terenie naszego kraju śródlądowej archeologii pod
wodnej, przedstawili A. K o la  i G. W ilke (1977).

W. B ła szczyk  w dwóch artykułach przedstawił dorobek i rozwój współ
pracy archeologii z paleozoologią od X IX  w. począwszy aż do momentu 
wykształcenia się samodzielnej dyscypliny naukowej pod nazwą archeozoologii 
(1975, 1977).

Aktualny stan dyskusji nad etnogenezą Słowian w historiografii przed
stawiony został przez G. L abudę (1977).



Trochę uwag krytyczno-polemicznych dotyczących etnologicznej inter
pretacji i sposobu wykorzystywania analogii etnograficznych w postępowaniu 
badawczym archeologii i prahistorii przedstawili A. P ozern -Z ie liń sk i 
i J. O sto ja -Z a g órsk i (1977).

Przegląd różnorodnych form i zakresu wykorzystywania Bałtyku przez 
mieszkańców Pomorza Wschodniego, zmieniających się na przestrzeni wieków 
w związku z rozwojem umiejętności technicznych człowieka przedstawił 
J. Szw ed (1977). Chronologicznie praca dotyczy okresu od momentu po
jawienia się pierwszych grup ludzkich nad Zatoką Gdańską po schyłek okresu 
wędrówki ludów.

W  oprawowaniu W. Sędzika wydana została drukiem prasłowiańska 
terminologia rolnicza dotycząca roślin uprawnych oraz użytków rolnych. 
Podstawę opracowania stanowiły powszechnie znane słowniki opisowe i ety
mologiczne poszczególnych języków' słowiańskich (1977).

Cybernetyczny sposób analizy kultury archeologicznej, jego korzyści 
i perspektywy poznawcze zaprezentował T. Czakan (1977).

S. K u rn atow sk i szeroko uzasadniał konieczność wykonania arche
ologicznego zdjęcia obszarów Polski Północnej przez systematyczną in
wentaryzację stanowisk archeologicznych, zakrojoną na szeroką skalę. Po
stuluje konieczność rozsądnej ochrony stanowisk archeologicznych, które 
należy zachować jako materiał do badań przyszłych pokoleń dysponujących 
doskonalszym od obecnego aparatem badawczym (1977a).

Próbą korygowania konwencjonalnych dat C14 za pomocą metody dendro- 
chrono logicznej, dysponującej próbkami wydatowanymi z dokładnością 
do 1 roku, przedstawiła L. P aderew ska (1977). Próby te pozwoliły na prze
sunięcie wstecz datowania początków i końca neolitu, m. in. także na ziemiach 
polskich.

O zastosowaniu metody archeomagnetycznej do badań archeologicznych, 
szczególnie przydatnej w zastosowaniu do badań ceramiki i obiektów gli
nianych, pisali W. i Z. C zyszek (1977). Autorzy przedstawili wyniki własnych 
obserwacji oraz aktualny stan badań i osiągnięć na tym polu w ważinejszych 
ośrodkach naukowych zajmujących się archeomagnetyzmem, takich jak: 
Francja, Włochy, Anglia, ZSRR, Bułgaria i Czechosłowacja.

Zastosowaniem kwantometru rentgenofluoresceneyjnego do badań składu 
chemicznego ceramiki pochodzącej z badań na terenie Sandomierza i jego 
okolic zajęli się A. B uko i Z. W erfel. Autorzy podają ogólną informację
o metodzie, sposobie przygotowania próbek oraz prezentują wyniki badań 
przeprowadzonych w Pracowni Archeologicznej IHKM PAN w Sandomierzu. 
Prezentowana metoda posłużyć ma jako jedna z podstawowych przy określa
niu pochodzenia wyrobów ceramicznych (1977).

Wyniki badań antropologicznych przepalonych kości ludzkich zaprezento
wała J. G ła d y k ow sk a -R zeczy ck a  (1977). Autorka informuje m. in., jaki po
winien być tok postępowania przy eksploracji przepalonych szczątków poszcze
gólnych form pochówka, aby materiały zachowały pełną wartość naukową.



Podstawowe zasady zabezpieczenia zabytków z drewna, metali oraz 
ceramiki zaprezentowane zostały w artykule J. Lehm anna (1977).

Krótki zarys pradziejów ludności zamieszkującej dorzecze dolnej Warty 
opracowany został przez J. Żaka. Artykuł zawiera zestawienie 93 stanowisk 
z Okresu od paleolitu po wczesne średniowiecze (1977b).

E. F olw arczn y-M iSko i A. J od łow sk i przedstawili zarys rozwoju 
przestrzennego osadnictwa na obszarze Wieliczki od neolitu do X III w., 
zrekonstruowany na podstawie dotychczasowych wyników badań archeo
logicznych. Szczególnie intensywne osadnictwo, związane z eksploatacją 
i warzelnictwem soli rozwijało się tutaj w okresie przedrzymskim i rzymskim, 
a następnie w okresie wczesnośredniowiecznym od X I do X III w. (1977).

J. A u gu styn iak  opublikował wyniki badań wykopaliskowych i penetracji 
terenowych na obszarze międzyrzecza Warty i Pilicy. Wynikiem tych badań 
było zinwentaryzowanie oraz częściowe przebadanie 20 stanowisk o różnej 
chronologii (1977).

B. D zied u szyck a  opracowała rejestr stanowisk archeologicznych z re
jonu jeziora Gopła, zinwentaryzowanych w trakcie badań powierzchniowo- 
weryfikacyjnych, prowadzonych przez Zakład Archeologii Wielkopolski 
IHKM PAN w Poznaniu. Stanowiska pochodzą z różnych okresów chro
nologicznych (1975).

Opublikowane zostały rezultaty badań powierzchniowych przeprowa
dzonych na terenie Ziemi Lubuskiej (A. K o ło d z ie jsk i, A. M arcinkian  
1977) oraz wyniki systematycznych badań wykopaliskowych na stanowiskach 
z różnych okresów chronologicznych, prowadzonych przez PMA w Warszawie 
(T. D ąbrow ska 1977)., m. in. na cmentarzysku grupy podlaskiej z X II - 
X III w. w Dłubowie, woj. białostockie oraz na ciałopalnym cmentarzysku 
kultury przeworskiej w Kamieńczyku, woj. ostrołęckie.

Wyniki poszukiwań powierzchniowych w obrębie Kotliny Dynowskiej, 
a w szczególności na obszarze samego Dynowa nad środkowym Sanem, opubli
kował M. P arczew sk i (1977).

W 1977 r. ukazał się dziesiąty tom Informatora Archeologicznego prezentu
jący w zwięzłej formie wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych przez 
różne instytucje na 302 stanowiskach krajowych oraz 20 zagranicznych. 
Informator poprzedzony jest wstępem pióra prof. W. Hensla oraz innych 
wydawców oceniających jego rolę z perspektywy 10-lecia.

Kolejny zeszyt badań archeologicznych prowadzonych w 1976 r. przez 
Milzuem Żup Krakowskich Wieliczka zawiera informacje o bieżących pra
cach prowadzonych na stanowiskach z różnych okresów chronologicznych, 
m. in. na wielokulturowej osadzie w Gdowie, woj. krakowskie, gdzie obok 
pozostałości osadnictwa neolitycznego natrafiono na obiekty kultury prze
worskiej z okresu wpływów rzymskich, reprezentowane przez słupową bu
dowlę mieszkalną i liczne zabytki ruchome (K. R eguła); na terenie Zamku 
Zupnego w Wieliczce odsłonięto relikty drewnianej obudowy szybu górni
czego, datowanego wstępnie na X III - XV w. (A. Jod łow sk i, K. R egu ła )
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oraz dalsze elementy budowli zamkowych z X IV  - X V  w. (S. Ś w iszczow sk i); 
w rejonie Wieliczki prowadzono badania powierzchniowe uzyskując nowe 
materiały do prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa tego 
regionu, w postaci 60 nowo odkrytych stanowisk z różnych okresów chro
nologicznych (K. G odłow ski). Nie udało się natomiast rozwiązać problemu 
lokalizacji i chronologii wczesnośredniowiecznej warzelni soli, poszukiwanej 
na terenie Wyspy Solnej w Kołobrzegu (A. J od łow sk i) (1977).

Wydany w 1977 r. 19 zeszyt Śląskich Sprawozdań Archeologicznych 
zawiera komunikaty zapoznające nas z wstępnymi wynikami badań stacjo
narnych i powierzchniowych, przeprowadzonych w roku sprawozdawczym 
na stanowiskach znajdujących się w granicach dawnego woj. wrocławskiego. 
Z interesujących nas okresów opublikowano: wyniki badań na wielokultu
rowych stanowiskach nr 3 i 4 w okolicy wsi Żarek, woj. legnickie, z reliktami 
pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i innych z okresu kultury łużyckiej, 
wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza z X I - X II w. (J. Bakszas, 
R. P iw ko); na stan. 3 w rejonie wsi Brodno, woj. wrocławskie — osada z po
zostałościami budowli zrębowych, jamami gospodarczymi i paleniskami, 
datowana na podstawie ceramiki oraz zapinki brązowej odmiany B, według 
chronologii J. Kostrzewskiego, na I i II fazę późnego okresu lateńskiego 
(K. B ykow ski); na osadzie z okresu wpływów rzymskich — ziemianki, 
jamy mieszkalne i paleniska — w Rogowie Opolskim, woj. opolskie (W. P isz- 
czałow sk i); na wielokulturowym stanowisku nr 4 w Bystrzycy Oławskiej, 
woj. wrocławskie — osada produkcyjna z I I I -I V  okresu wpływów rzymskich, 
z licznymi obiektami takimi, jak: budowle słupowe, półziemianki, paleniska, 
jamy gospodarcze, piec jednokomorowy typu mielesz, kotlinowe piece dy
marskie, składowiska gliny i liczny inwentarz ruchomy, ponadto cmentarzysko 
szkieletowe, datowane kabłączkami skroniowymi na X  w. n. w. (H. Ś ledzik); 
na osadzie w miejscowości Chwałków, gm. Marcinowice, datowanej ceramiką, 
m. in. typu praskiego, na VI - VII w. (K. W achow ski); na cmentarzysku 
kurhanowym z VII w., nawarstwionym na osadę kultury przeworskiej z IV/ 
V w. (S. Pazda); na trzyczłonowym grodzisku wczesnośredniowiecznym 
w Dobromierzu, datowanym ceramiką na IX  w. (B. Czerska, J. K aźm ier- 
czyk). Obszerniej omówiono wyniki badań na Ostrowie Tumskim we Wrocła
wiu, gdzie przebadano dalsze 4 poziomy osadnicze z reliktami zabudowy 
mieszkalnej, gospodarczej i użytkowej z pierwszej połowy X I w. oraz bo
gatym inwentarzem ruchomym, wśród którego wystąpiła grupa zabytków 
związana ze zburzoną katedrą z czasów Bolesława Chrobrego (J. K aź- 
m ierczyk , C. Lasota). Przedstawiono też wyniki badań archeologiczno- 
architektonicznych prowadzonych wokół założeń klasztoru św. Wincentego 
ufundowanego w X II w. Stwierdzono tu występowanie 4 faz osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego — osady otwartej datowanej ceramiką na X I 
i pocz. X II  w., nawarstwień związanych z budową klasztoru romańskiego 
z pierwszej połowy X II w., rzędowego cmentarzyska przykościelnego z po
łowy X II w. oraz poziomu związanego z jednym z etapów rozbudowy klasz-



toru w okresie późnośredniowiecznym (C. L asota , A. P aw łow ski). Po
nadto opublikowano tu wyniki badań ratowniczych na terenach objętych 
budową fabryki w Opolu-Grotowicach, gdzie stwierdzono występowanie 
zabytków z okresu neolitu, kultury przedłużyckiej, łużyckiej z V okresu 
epoki brązu, przeworskiej z III - IV w., wczesnośredniowiecznych z X  - X II w. 
oraz średniowiecznych (J. M. B urdukiew icz); rezultaty badań przepro
wadzonych na obszarach śląskiego zagłębia złota, w rejonie wsi Płakowice, 
Żeliszewo, Bukówka, Głuchołazy i bloku Karkonosko-Izerskiego. Zinwenta
ryzowano tu kilka tysięcy wybierzysk, szybów i stanowisk płuczkarskich 
funkcjonujących w X II - XIV  w. (J. K aźm ierczyk ) oraz wyniki poszu
kiwań powierzchniowych w dorzeczu górnej Oławy (K. R ytka).

Zespół pracowników Zakładu Archeologii Wielkopolski IHKM PAN 
w Poznaniu opracował kolejny (VII) tom Polisch Archaeological Abstracts, 
obejmujący 294 abstrakty publikacji z różnych okresów chronologicznych 
(1977).

Opracowany został kolejny przegląd polskich prac dotyczących Słowiań
szczyzny starożytnej i wczesnośredniowiecznej na podstawie publikacji 
z 1975 r., uzupełniony bibliografią zestawioną w porządku alfabetycznym 
(M. P erzyń sk a -H ola sow a) oraz dla tego samego okresu przegląd badań 
prowadzonych w 1977 r. na terenie ZSRR (J. E ffertow a).

W opracowaniu niniejszym uwzględniono ponadto w części bibliogra
ficznej takie pozycje, jak: recenzje, polemiki i dyskusje oraz przeglądy biblio
graficzne.

STAROŻYTNOŚĆ

Publikacje źródłowe. Przegląd badań archeologicznych prowadzonych 
w 1976 r. na obszarze Polski, na stanowiskach z epoki brązu i żelaza, w języku 
angielskim opublikowali K. Tunia (1977) i Z. W oźn iak  (1977).

Analizę chronologiczno-typologiczną zabytków ruchomych kultury prze
worskiej, odkrytych na obszarze Górnego Śląska (ozdoby i części stroju, 
uzbrojenie, przedmioty codziennego użytku oraz ceramika) opublikował 
K. G odłow sk i (1977a). Opracowanie powyższe stanowi część składową 
przygotowanej w latach ubiegłych kompleksowej monografii kultury prze
worskiej Górnego Śląska.

W 1977 r. ukazało się kilka publikacji źródłowych materiałów sepul
kralnych. J. Jaskanis przedstawił w formie katalogu całość znanych do
tychczas materiałów pochodzących z cmentarzysk kultury zachodniobał- 
tyjskiej. Opracowanie niniejsze traktuje autor jako bazę materiałową do 
dalszych rozważań natury analityczno-syntetycznej nad zagadnieniem ob
rządku pogrzebowego tej kultury (1977).

T. M akiew icz zajął się opracowaniem materiałów ze zniszczonego cmen
tarzyska kultury przeworskiej w Tucznie, woj. bydgoskie — jednego z naj
większych cmentarzysk tego okresu na terenie Kujaw. Z analizy bogatych



i różnorodnych materiałów wchodzących w skład wyposażenia grobowego 
wynika, że cmentarzysko użytkowane było w dwóch fazach w okresie ód 
późnego okresu lateńskiego do młodszego okresu wpływów rzymskich (1975).

Źródłową publikację materiałów archeologicznych z dwóch cmentarzysk 
i osady kultury przeworskiej z pierwszego okresu wpływów rzymskich w miej
scowości Kurza, woj. kaliskie, przedstawiła E. R aszew ska  (1975). Ta sama 
autorka opracowała również materiały (1200 pochówków) z przedwojennych 
badań wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku kultury prze
worskiej w Gledzianówku, woj. płockie, datowanym na okres późnolateński 
i rzymski (1977).

Ponadto w formie sprawozdań lub krótkich komunikatów przedstawione 
zostały rezultaty badań wykopaliskowych prowadzonych na kilku osadach 
i cmentarzyskach w następujących miejscowościach: woj. koszalińskie — w Gro- 
nowie kontynuowano badania na birytualnym cmentarzysku kultury wiel- 
barsldej. Przebadano dotychczas 10 kurhanów jedno- i wielopochówkowych, 
datowanych na podstawie wyposażenia na fazę B 2/Cx okresu wpływów rzym
skich (R. W ołą g iew icz  1974). Badania na tym cmentarzysku doprowadziły 
również do odkrycia u podstawy nasypów niektórych mogił reliktów pola 
ornego nawarstwionego na pozostałość osadnictwa z okresu wczesnorzymskiego. 
Na podstawie stratygrafii ustalono czas użytkowania pola na fazę B ^ —B2 
okresu wpływów rzymskich (R. W ołą g iew icz  1977a); woj. olsztyńskie — 
w Wyszemborku przebadano osadę z okresu wpływów rzymskich, datowaną 
na podstawie ceramiki na II w. n. e. Odsłonięto kilkadziesiąt jam o różnych 
rozmiarach i funkcji, m. in. zarysy domów mieszkalnych i jam do przecho
wywania zboża (J. A n ton iew icz  1977); woj. sieradzkie — w Konopnicy 
n. Wartą kontynuowano badania na cmentarzysku kultury przeworskiej
o dużej rozpiętości chronologicznej od końca III fazy okresu późnolateńskiego 
do fazy D późnego okresu wpływów rzymskich. Odsłonięto w sumie 125 
grobów popielnicowych i jamowych. Ciekawym zjawiskiem w dziedzinie 
obrządku pogrzebowego, zaobserwowanym na tym cmentarzyska, było m. in. 
wbijanie w wypełnisko grobu noża lub oszczepu (B. A bram ek 1977); woj. 
wrocławskie — w Mietkowie natrafiono na ślady osadnictwa kultury prze
worskiej z okresu wpływów rzymskich, datowanego ceramiką na III - IV w. 
n. e. (K. i J. R om an ow ow ie  1977).

Pierwszą w tym zakresie próbą kompleksowego opracowania tkanin 
z okresu wpływów rzymskich z obszaru ziem polskich podjął J. M aik (1977). 
Podstawę materiałową opracowania stanowiło 270 próbek tkanin wełnianych, 
lnianych i jedwabnych. Autor zajął się kolejno omówieniem technologii 
badanych materiałów, rekonstrukcją ówczesnych strojów, rekonstrukcją 
warsztatu tkackiego oraz ówczesnymi technikami tkackimi. Stwierdził, że 
wyroby ówczesne odznaczały się dobrą jakością i starannym wykonaniem, 
przy czym większość z nich została wyprodukowana w warsztatach rodzimych.

Przedmiotem opracowania R. M adydy  są sprzączki i okucia pasa uży
wane na terenie Polski w okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu



wędrówki ludów. Autorka przeprowadziła analizę chronologiczno-typolo- 
giczną badanych przedmiotów oraz dzięki bogactwu form metalowych jego 
części i sytuacji społeczno-gospodarczej w obrębie kultury wielbarskiej, prze
worskiej i zachodniobałtyjskiej podjęła próbę rekonstrukcji ówczesnego pasa 
(1977).

Tematem artykułu J. R ozen -P rzew orsk ie j są dwie kamienne rzeźby 
głów z piaskowca, znalezione na terenie Warszawy. Autorka dostrzega w obu 
tych zabytkach pewne podobieństwo do rzeźb celtyckich i galo-rzymskich. 
W świetle analizy sytuacji osadniczej, wskazującej na obecność Celtów na 
Mazowszu w rejonie środkowej Wisły istnieje zdaniem autorki możliwość 
powiązania tych zabytków z kulturą celtycką (1977).

Z zakresu nauk pomocniczych archeologii opracowane zostały materiały 
paleozoologiczne z osady kultury przeworskiej w Broniewicach, woj. bydgoskie 
(I. K ranz 1977).

Prace problemowe. Próbę oceny stopnia prawdopodobieństwa dotych
czasowych teorii dotyczących lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian przed 
ich rozsiedleniem się w VI - VII w., w świetle analizy paleodemograficznej 
podjął S. K u rn atow sk i. Wyniki tej analizy pozwalają, zdaniem autora, 
za najbardziej prawdopodobne uznać te teorie, które lokują siedziby Słowian 
w szerokim pasie obejmującym z jednej strony dorzecze Odry i Wisły, z drugiej 
dorzecze środkowego Dniepru i górnego Dniestru, a zatem uważające za 
słowiańską większość kultury przeworskiej, część ludności tzw. kompleksu 
późnozarubinieckiego oraz ludność północnych terenów kultury czernia- 
chowskiej (1977).

W  opracowaniu K. G od łow sk iego  ukazał się kolejny skrypt archeologii 
pierwotnej i wczesnośredniowiecznej (część IV), poświęcony czasom odpo
wiadającym okresowi rozwoju kultury lateńskiej w ciągu V - 1 w. p.n.e. 
na terenie tzw. „barbarzyńskiej”  Europy, z pominięciem obszarów objętych 
przez cywilizacje śródziemnomorskie. Omówiono w nim wszystkie kultury 
występujące ówcześnie na badanym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu ukształtowania się i rozwoju samej kultury lateńskiej oraz kultur 
młodszego okresu przedrzymskiego, szczególnie na terenie ziem polskich (1977).

Problemem identyfikacji grupy dobrodzieńskiej na podstawie analizy 
obrządku pogrzebowego z reprezentatywnych cmentarzysk tej kultury na 
terenie Górnego Śląska zajął się J. Szyd łow ski. Autor wykazał, że badana 
grupa stanowi chronologicznie późniejszą odmianę miejscowej kultury prze
worskiej z bardzo nielicznymi i w wąskim zakresie występującymi zapo
życzeniami stylistycznymi ze strefy środkowego Dunaju, łączącymi się z pe
netracją huńską. Jej specyfiką są ciałopalne cmentarzyska o warstwowej 
formie pochówka, charakteryzujące się bogactwem wyposażenia. Do wy
kształcenia tej grupy doszło w środowisku późnej kultury przeworskiej, ale 
rozwijała się ona w nieco odmiennych, mniej korzystnych gospodarczo i osad
niczo warunkach. Stopniowe narastanie różnic określających terytorialną oraz 
chronologiczną odmienność grupy dobrodzieńskiej, było wynikiem wielu



okoliczności. Przyczyną jej zaniku były przemiany zachodzące w obrębie 
kultury przeworskiej w wyniku znacznego odpływu miejscowej ludności (1977).

Zagadnienie gospodarki hodowlanej w kulturze przeworskiej na Kuja
wach, w świetle analizy zwierzęcego materiału kostnego rozpatruje T. Ma- 
k iew icz. Analiza struktury materiałów kostnych z badanego obszaru wy
kazała bardzo silną specyfikę Kujaw, wyrażającą się m. in. w bardzo wysokim 
udziale kości małych przeżuwaczy oraz niższym udziale kości świń, w po
równaniu z obszaram Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza Gdańskiego. 
Ślady silnych oddziaływań celtyckich tradycji gospodarczych na gospodarkę 
hodowlaną Kujaw widzi autor w wysokim udziale kości kozy i owcy (1977).

Dotychczasowe rezultaty badań prowadzonych na obszarze mazowieckiego 
ośrodka hutniczego przedstawione zostały w artykule S. W oyd y . Ogólną 
liczbę pieców produkujących żelazo na badanym obszarze oszacowano na 
około 100 - 150 tysięcy. Rozpoznano tu cały zespół urządzeń produkcyjnych, 
pozwalających na prześledzenie całego cyklu wytwórczego (piece kotlinowe, 
jamy do magazynowania rudy, piece wapiennicze, paleniska kuźnicze, piece 
wygrzewcze i do produkcji wapna) oraz związane z tym ośrodkiem osad
nictwo mieszkalne. Najbardziej intensywna działalność tego ośrodka przy
padała na młodszy podokres przedrzymski i starszy podokres rzymski. Nosi 
ona wszelkie cechy wyodrębnionego z gospodarki naturalnej zajęcia rze
mieślniczego o charakterze towarowym (1977).

Zmiany zachodzące w strukturze uzbrojenia ludności kultury przeworskiej 
w ciągu okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, zarówno 
w zakresie form poszczególnych elementów uzbrojenia, jak również zanikania 
i pojawiania się form nowych, przedstawił P. K aczan ow sk i. W obrębie 
badanego okresu, na podstawie analizy około 900 zespołów grobowych, 
wyróżnił autor pięć okresów różniących się pod względem częstotliwości 
występowania poszczególnych zestawów uzbrojenia (1976).

Zagadnieniem genezy i funkcji obiektów glinianych interpretowanych 
w dotychczasowej literaturze przedmiotu jako ołtarze ofiarne zajął się T. Ma- 
k iew icz (1977a). Szczegółowa analiza chronologiczno-typologiczna i przes
trzenna pozwoliła autorowi na wydzielenie czterech podstawowych grup 
tych obiektów, a mianowicie scytyjskiej, trako-dackiej, celtyckiej oraz ger
mańskiej. Badane obiekty o niewątpliwie kultowym charakterze reprezentują, 
zdaniem autora, prąd kulturowy o genezie greckiej, rozprzestrzeniający się 
różnymi drogami na obszarach Europy. Ich pierwowzorami były kamienne 
ołtarze domowe lub mozaiki występujące w reprezentacyjnej izbie domu 
greckiego, przy czym w trakcie rozprzestrzeniania się uległa zmianie w posz
czególnych kulturach ich treść ideowa. Z terenu Polski znane są dwa tego 
rodzaju obiekty z obszaru kultury przeworskiej — Kruszą Zamkowa i Ja
nikowo, d. powiat Mogilno. Autor widzi w nich dowód kontaktów dako-ger- 
mańskich w okresie późnolateńskim.

R. W ołąg iew icz  poświęcił swój artykuł problematyce cmentarzyska 
z zespołem kręgów kamiennych w Grzybnicy, woj. koszalińskie, datowanego



na I - II w. n.e. Badany obiekt charakteryzuje współwystępowanie kur
hanów kamienno-ziemnych, grobów płaskich, kręgów z głazów kamiennych 
i bruków trójkątnych, ponadto birytualizm obrządku pogrzebowego oraz 
kompletny brak w wyposażeniu grobowym broni i narzędzi z żelaza. Cmenta
rzyska tego typu stanowią zrejonizowaną grupę obejmującą swym zasięgiem 
głównie obszary pojezierza Kaszubskiego i Krajeńskiego, typologicznie na
wiązującą do podobnych obiektów na terenach Skandynawii, skąd prawdo
podobnie pochodzą. Użytkowników tych cmentarzysk identyfikuje autor 
z przybyłymi z północy grupami Gotów i Gepidów osiadłych czasowo na Po
morzu. Kamienne kręgi były, zdaniem autora, miejscami zgromadzeń pub
licznych — wieców i związanych z nimi ceremonii obrzędowych (1977).

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

Prace materiałowe. Przegląd badań archeologicznych prowadzonych 
w 1975 r. na stanowiskach wczesnośredniowiecznych z terenu ziem polskich 
opracowany został w języku angielskim przez K. Tunię (1977a).

W 1977 r. wydany został w formie katalogu pełny zestaw źródeł arche
ologicznych pochodzących z badań powierzchniowych i weryfikacyjnych, 
przeprowadzonych na wyselekcjonowanych obszarach próbnych Pobrzeża 
i Pojezierza Wschodniopomorskiego (F. Lachowicz ,  J. Olczak,  K. Siu- 
chniński),  wytyczonych w obrębie dwóch głównych stref fizykogeogra- 
ficznych, reprezentatywnych dla wszystkich kompleksów krajobrazowych 
Pomorza Środkowego. Układ katalogu wzbogacony został o nową pozycję 
dotyczącą szczegółowej charakterystyki środowiska naturalnego poszcze
gólnych stanowisk osadniczych. Do katalogu w formie artykułów dołączone 
zostały: opracowania źródłowe dotyczące badanych obszarów (R. Walczak),  
dane toponomastyczne (H. Górnowicz ) ,  analizy materiałów botanicznych 
(M. Kl ichowska) oraz wyniki analiz zwierzęcych szczątków kostnych 
(Z. Schramm).

Opracowanie źródeł archeologicznych z VI - X III w. dla obszarów Górnego 
oraz części Dolnego Śląska — w granicach Opolszczyzny — przygotowali 
J. K aźm ierczyk , K. M acew icz i S. W uszkan (1977). Wprowadzeniem 
do katalogu jest krótka charakterystyka badań archeologicznych na tych 
terenach.

Pod redakcją W. B łaszczyka  ukazała się publikacja poświęcona po
czątkom i rozwojowi Starego Miasta w Poznaniu. Obejmuje ona całość re
feratów, komunikatów oraz związanych z nimi głosów w dyskusji, wygło
szonych na ogólnopolskim sympozjum naukowym w Poznaniu, zorgani
zowanym w 1973 r. (1977).

Rolę zespołu osadniczego w Kaszowie, d. pow. Milicz, w systemie mili
tarnym z czasów monarchii piastowskiej nakreśliła B. D z ieduszycka  (1976). 
Badany zespół, datowany na schyłek X  i pierwszą połowę X I w., składający



się z małego, silnie ufortyfikowanego grodu, dwóch osad przygrodowych i kilku 
osad jednodworczych, wchodził w skład małej jednostki terytorialnej. Duże 
znaczenie militarne grodu podkreśla jego silne ufortyfikowanie (m. in. baszta
i znajdujące się wewnątrz grodu dwie wieże). Jego lokalizacja w znacznym 
stopniu związana była z przebiegającym tędy szlakiem łączącym Wrocław 
z Gnieznem.

Wyniki badań archeologicznych wczesnopolskiego ośrodka osadniczego 
w Jazdowie, złożonego z grodu, osady przygrodowej z X II - X IV  w. oraz 
targu u przeprawy przez Wisłę, przedstawione zostały przez U. Perl ikowską
i J. Michalsk iego  (1977). W  trakcie prowadzonych tu badań poczyniono 
m. in. pewne obserwacje dające podstawy do przesunięcia chronologii cera
miki z cylindryczną szyjką na Mazowszu do X IV  w. n.e.

Problematykę i zarys potrzeb badawczych w zakresie wczesnośrednio
wiecznych dziejów górnego dorzecza Bugu i Sanu w granicach chronologicz
nych od VI - X III w., w zakresie historiografii, metodyki badań i rozszerzenia 
bazy źródłowej, naszkicował J. T y szk iew icz  (1977).

Dziejom Małogoszczy — pierwotnie osady, a następnie grodu kasztelań
skiego wraz z podgrodziem, szeregiem osad służebnych, karczmą, placem tar
gowym i komorą celną, wymienianej w źródłach pisanych od pierwszej po
łowy ¿XII w., a następnie zniszczonej przez Tatarów w X III w., poświęcony 
jest artykuł E. K osika  (1977).

Rekonstrukcji rozwoju i głównych przemian urbanistycznych miasta Jaro
sławia w okresie od X  do X V  w. dotyczy opracowanie M. Boro  wie jskie  j - 
-B irkenmajerowej  (1976). Obejmuje ono wyniki wieloletnich badań autorki 
oraz uwzględnia wyniki badań dyscyplin pokrewnych. Początki życia miejskie
go na badanym terenie wiążą się z osadą obronną doby plemiennej, w pobliżu 
której rozwijała się osada podgrodowa i targ. Osada ta następnie przekształ
ciła się w miasto średniowieczne lokowane w 1273 r. na prawie magdeburskim.

Wyniki poszukiwań terenowych mających na celu lokalizację wzmianko
wanych w źródłach pisanych obszarów solonośnych na terenie Kujaw i Wiel
kopolski przedstawił A. Jod łow sk i (1977).

W  Hensel  i J. R a u h u tow a  opublikowali wyniki badań archeologicznych 
na stan. Gradiśte w Debreśte (Jugosławia), prowadzonych w 1975 roku (1977).

Ukazały się sprawozdania i komunikaty z badań wykopaliskowych na nas
tępujących grodziskach i osadach: woj. gdańskie — w Sopocie — na grodzisku 
datowanym od VIII do połowy X  w. (A. Łuka 1974); woj. kaliskie — w To
poli Wielkiej, gm. Przygodzice — grodzisko otoczone wałem drewniano-ziem- 
nym, datowane ceramiką na X  w. (H. Krzyżańska  1975); woj. konińskie — 
w Lądzie kontynuowano badania XII-wiecznych umocnień obronnych oraz 
cmentarzyska usytuowanego w obrębie grodu, datowanego ceramiką i kab- 
łączkami skroniowymi na X II - X III w. (M. Zey landow a  1975); woj. opol
skie — w Śmiczu, gm. Biała — grodzisko pierścieniowate z pojedynczym cią
giem umocnień i fosą, datowane wstępnie na VIII - IX  w. (M. Parczewski 
1977b); woj. poznańskie — w Bninie — grodzisko stożkowate z wałem drew



niano-ziemnym, wieżą obronną na szczycie i dwoma budynkami na tarasach 
nasypu, związane funkcjonalnie z grodem wklęsłym, położonym na półwyspie 
Szyja. Stwierdzono dwie fazy funkcjonowania obiektu, starszą z około połowy 
X III w. i młodszą, datowaną na okres po połowie X III w. (E. K rause 1977); 
w Gieczu — badania prowadzono w rejonie przebiegu wału wewnętrznego od
dzielającego gród od podgrodzia, datowanego ceramiką na X I - X II w. (M. Gra
bska 1975); woj. przemyskie — w Tuligłowach grodzisko dwufazowe, obwaro
wane podwójnym systemem wałów, datowane ceramiką na VII/VIII - IX  w. 
(M. Cabalska 1976); woj. wrocławskie — we Wrocławiu, w przykatedralnej 
części Ostrowa Tumskiego, wyeksplorowano 4 poziomy osadnicze zabudowy 
mieszkalnej z licznymi pracowniami rzemieślniczymi i bogatym inwentarzem 
ruchomym, datowane na X I w. (J. K aźm ierczyk , J. K ram arek, C. La
sota 1977).

W kilku artykułach opracowano rezultaty badań archeologiczno-architek
tonicznych.

T. N aw rolsk i przedstawił wyniki badań prowadzonych w związku z pra
cami konserwatorskimi na zamku w Darłowie. Między innymi natrafiono tam 
na ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci ułamków naczyń, 
całkowicie obtaczanych z X I - X II w. (1974).

Rezultaty kompleksowych badań na terenie twierdzy nadmorskiej w Wisło- 
ujściu opracował A. Z b iersk i (1977). Twierdza reprezentuje szereg nawarst
wień różnych systemów budownictwa obronnego, od zwykłej drewnianej straż
nicy i latarni z X III - X IV  w. do budownictwa murowanego czasów nowo
żytnych.

W monograficznym zarysie opracowane zostały dzieje budowy i rozbudowy 
średniowiecznego zamku zupnego w Wieliczce od najstarszych — znanych 
z badań archeologicznych — założeń obronnych z końca X III w. po czasy 
współczesne (K. K u b ia k  1977). Zamek żupny w swej pierwotnej fazie był 
wolno stojącym budynkiem piętrowym otoczonym murem obronnym i fosą, 
z zespołem drewnianych budynków gospodarczych na zapleczu. Stanowił sie
dzibę administracji żupnej z niewielką załogą wojskową.

Opublikowane zostały wyniki badań na kilku cmentarzyskach: w woj. el
bląskim — w Nowince — płaskie cmentarzysko ciałopalne, pruskie, z V - VII 
w., zawierające m. in. pochówki końskie (M. Pietrzak 1977); w woj. kosza
lińskim — na Górze Chełmskiej koło Koszalina — w łatach 1961 - 1962 prze
badano tam płaskie cmentarzysko przykościelne datowane ceramiką i brak
teatami pomorskimi na X III - X IV  w. Na terenie cmentarzyska natrafiono 
też na ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego z IX  - X II w. w postaci 
jam, palenisk i zabudowania mieszkalnego oraz na fundamenty zabudowań 
sakralnych — kaplicy i budynku przykaplicznego z X III - X IV  w. Wysuwa 
się przypuszczenie, że cała Góra Chełmska była niegdyś obiektem kultowym, 
a pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego są reliktami kąciny po
gańskiej (H. Janocha  1974); w woj. krakowskim — na Zakrzówku w Kra
kowie — cmentarzysko szkieletowe, przebadane w całości, datowane m. in.



monetami i ozdobami srebrnymi na połowę X I i pierwszą połowę X III w. 
(W. M orawski, E. Z a itz  1977); w woj. poznańskim — w Komorowie, gm. 
Kazimierz — cmentarzysko szkieletowe z końca X  i początków X I w.; na 
tym samym stanowisku natrafiono również na ślady osadnictwa kultury gro
bów jamowych (T. M a I i n o w k k i 1975); w woj. przemyskim — w Przemyślu 
przy ul. Rycerskiej — unikalny grób staromadziarski, szkieletowy, z X  w., 
(A. K opersk i 1977); w woj. siedleckim — w Starogrodzie — wiejskie cmen
tarzysko szkieletowe datowane ozdobami na połowę X II — połowę X III w. 
Niektóre z grobów posiadały obstawy kamienne (J. B ron ick a -R au h u t 
1977).

Kilka artykułów poświęcono ceramice wczesnośredniowiecznej.
M. P arczew sk i (1976, 1977c) przedstawił projekt znormalizowanego kwe

stionariusza cech wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych oraz jego 
założenia teoretyczne. System zbudowany na podstawie kodu liczbowego 
uwzględnia takie elementy, jak: stan zachowania, surowiec, technikę wypału, 
formę, wystrój, ukształtowanie krawędzi, znaki, warunki znalezienia i chro
nologię. Ten sam autor (1977a) opracował ceramikę z wczesnośredniowiecznej 
osady w Minowie, woj. opolskie, datowanej na IX  - X  w.

Ceramiką kruszwicką w dwóch opracowaniach zajął się W. D zied u szyck i 
( 1976, 1977a). Pierwsze dotyczy materiałów pochodzących z podgrodzia krusz
wickiego, z poziomów osadniczych datowanych na okres od drugiej połowy 
X  do XVI w. Szczegółowa analiza przeprowadzona pod kątem typologii, 
morfologii, techniki wykonania, surowca i ornamentyki pozwoliła m. in. na 
wydzielenie kilku faz rozwoju ceramiki kruszwickiej oraz na wyróżnienie, obok 
form rodzimych, także form obcego pochodzenia bądź powstałych pod wpły
wem obcych impulsów.

Szczegółowiej zagadnienie importów ceramicznych rozpatrzone zostało 
w drugim artykule tego autora. Wydzielił on 8 grup naczyń importowanych 
w materiale kruszwickim datowanym na okres od połowy X I do połowy X III w. 
oraz grupę naczyń wyprodukowanych na miejscu — naczynia amforowate 
z ornamentem plastycznym — pod wpływem obcych wzorów. Autor poruszył 
też kwestię dróg napływu ceramiki importowanej na tereny Kruszwicy, cha
rakteru wymiany i roli Kruszwicy w organizacji handlu dalekosiężnego.

Grupę naczyń pochodzących ze skarbów monet opracował A. Miko ła j 
czyk  (1977). Naczynia tej kategorii mogą, zdaniem autora, spełniać rolę bardzo 
dobrych datowników do określania bezwzględnej chronologii kolejnych etapów 
rozwoju garncarstwa.

Próbę oznaczenia przynależności gatunkowej skór zwierząt wczesnośred
niowiecznych za pomocą metody mikromorfologicznej, na przykładzie ma
teriałów z Ostrówka-Opola podjęła T. O borska (1977). Zastosowana po raz 
pierwszy do tego rodzaju badań metoda okazała się dokładniejsza od stoso
wanej dotychczas metody makroskopowej.

Analizę metaloznawczą wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych, 
z VI - X  w, pochodzących z osady w Nowej Hucie — Mogile przedstawił



J. P iaskow ski. Badane przedmioty wykazują znaczne zróżnicowanie cech 
metalu i techniki wykonania, co zdaniem autora świadczy o różnorodnym ich 
pochodzeniu. Autor sugeruje możliwość pewnych powiązań ośrodka nowo
huckiego z terenami Moraw i Słowacji w zakresie ewentualnej wymiany (1976).

J. P in iński (1974) omawia monety emitowane na terenie Kamienia Po
morskiego. Pochodzą stąd, zdaniem autora, egzemplarze z krzyżem w eztero- 
łukowej obwódce i napisem otokowym Eillberte na awersie oraz wizerunkiem 
grodu i napisem Kamin na rewersie. Było to mennictwo książęce, zapoczątko
wane w X II w. i funkcjonujące do drugiej połowy X III w., a w X IV  w. praw
dopodobnie kontynuowane przez biskupów kamieńskich.

Charakterystykę zbiorów numizmatycznych Muzeum w Sandomierzu za
wiera opracowanie K. Załuskiej  (1977). Wśród omawianej kolekcji na uwagę 
zasługują m. in. fragment skarbu monet rzymskich z Chmielowa Piaskowego 
w dawnym pow. opatowskim (8 monet) oraz skarb monet wczesnośrednio
wiecznych z Gnieszowic w dawnym pow. sandomierskim, zawierający denarki 
krzyżowe z X I w.

Skarb brakteatów XIII-wiecznvch z Radzanowa, woj. Ciechanów, znaj
dujący się obecnie w zbiorach gabinetu numizmatycznego Muzeum Mazowiec
kiego w Płocku opracowany został przez E. Jęd rysek -M igd a lską  (1976). 
Skarb zawiera około 1200 monet polskich, krzyżackich, niemieckich, czeskich, 
morawskich, węgierskich i nieokreślonych.

B. H aczew ska opublikowała 9 monet znalezionych na wczesnośrednio
wiecznym cmentarzysku w Krakowie-Zakrzówku. Są to denary krzyżowe 
z X I w., denar Bolesława Kędzierzawego z połowy X II w. oraz brakteat emi
towany w czasach Henryka Brodatego (1977).

R. K o sina opracował zawartość dwóch spichlerzy z X I w., odkrytych 
w 1975 r. na Osti-owie Tumskim we Wrocławiu. Składały się na nią ziarna 
czterech gatunków zbóż — owies, proso, pszenica i żyto — oraz bardzo bogata 
reprezentacja różnorodnych gatunków chwastów, pochodzących z różnych 
upraw rolnych (1977).

M. H enslow a zajęła się opx-acowaniem dwóch roślin — macierzanką oraz 
rutą zwyczajną (1977). Autorka omawia zasięg ich występowania, etymologię 
nazwy, zastosowanie w lecznictwie ludowym oraz pieśni i obrzędy związane 
z tymi roślinami.

Próbę rekonstrukcji odzieży ludności polskiej w X  - X II w. na podstawie 
analizy źródeł archeologicznych, pisanych, ikonograficznych, językowych i et
nograficznych podjęła A. S am son ow iczow a  (1977). Autorka omawia naj
pierw ubiór wieśniaków, następnie śledzi wykształcającą się stopniowo od
mienność odzieży ludności osad o charakterze miejskim i kończy charakte
rystyką ubiorów dworskich. Dostrzegalne już w końcu X  w. zróżnicowanie 
odzieży polskiej wynika, zdaniem autorki, ze stopniowego wykształcania się 
nowych grup społecznych, a odmienność stroju polskiego od zachodnioeuro
pejskiego (duże zastosowanie tkanin wełnianych i lnianych) wiąże się z od
miennością klimatu i surowszymi warunkami życia. W stroju polskim dostrzega



się silne wpływy kręgu zachodnioeuropejskiego, z którym krzyżowały się 
wpływy ruskie, a w rejonie północnym także skandynawskie.

Przedmiotem opracowania M. G łoska i L. K a jzera  jest łuk wykonany 
z jednego kawałka drewna cisowego, odkryty na terenie Brzegu, woj. opolskie. 
Zabytek datowany jest na wiek X IV  (1977).

E. K ih l-B y cz k o  dokonała próby określenia funkcji i proweniencji sło
wiańskich kaptorg trapezowatych (1977). Autorka wyróżnia dwie główne strefy 
występowania tych zabytków: południową, do której zalicza okazy czeskie, 
najstarsze, datowane na koniec X  w. i północną, do której należy 75% okazów 
polskich, reprezentujących odmianę młodszą z pierwszej połowy X I w. Kap- 
torgi, zdaniem autorki, były schowkami na amulety, proweniencji zachodnio
europejskiej, na terenie Słowiańszczyzny używanymi przez schrystianizowane 
warstwy społeczeństwa, o czym świadczą m. in. zastosowane do ich wystroju 
znaki symboliki chrześcijańskiej.

Kwestią uściślenia chronologii i funkcji wczesnośredniowiecznych szpil 
pierścieniowatych na podstawie analizy materiałów źródłowych z Opola-Os- 
trówka zajął się K. W ach ow sk i (1977). Autor wydzielił trzy podstawowe 
zespoły analizowanych zabytków: zespół związany z kręgiem skandynawskim, 
datowany na koniec X  i pierwszą poł. X I  w., zespół związany z kręgiem 
zachodnioeuropejskim z drugiej połowy X I i drugiej połowy X III w. oraz 
zespół opolski datowany na X II w. Materiały z Ostrówka pozwoliły również 
na określenie sposobu produkcji szpil pierścieniowatych i wykazały większe 
zróżnicowanie funkcjonalne tych zabytków, używanych m. in. także do zaz
naczania narzazu lub jako sztućce. Aneks do opracowania stanowią wyniki 
analiz metalograficznych czterech okazów szpil z Ostrówka-Opola, opracowa
ne przez A. M azura i E. N osek  (1977).

R. H ach u lsk a -L ed w os opublikowała brązowe okucie pasa pochodzenia 
awarskiego, znalezione na terenie Nowej Huty-Mogiły. Analogie do tego 
przedmiotu znajduje autorka na terenach Węgier i Czechosłowacji i datuje 
go na koniec VIII w. (1976).

Brązowa zapinka zoomorficzna z ornamentem stylizowanej sowy, zna
leziona na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Warszawie-Wilanowie, 
jest przedmiotem opracowania K .M usianow icz(1976). Datowana na X IV  w. 
zapinka jest wytworem bałtyjskim, który w okolice Warszawy dostał się drogą 
wodną w wyniku kontaktów społeczeństwa mazowieckiego ze społeczeństwem 
pruskim.

O odkryciu glinianej akwamanili w kształcie stylizowanego konia, w obrę
bie wczesnośredniowiecznego obiektu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, infor
muje J. C hudziakow a (1977). Autorka twierdzi, że ten unikalny zabytek 
został wyprodukowany na miejscu jako naśladownictwo naczyń metalowych
i datuje go na X II w.

W związku z wykonaniem kopii romańskich Drzwi Płockich na podstawie 
matryc sprowadzonych z Nowogrodu Wielkiego, A. P op p e  (1977) zajął się



kwestią uściślenia daty wykonania ich oryginału znajdującego się obecnie 
w nowogrodzkiej katedrze św. Zofii. Na podstawie analizy źródeł historycz
nych i ikonograficznych za najbardziej prawdopodobny uznaje autor 1153 r. 
Wykonawcą ich był warsztat magdeburski, przypuszczalnie na zlecenie bis
kupa płockiego Aleksandra z Malonne.

W. Szafrański zajął się interpretacją romańskich ciosów kamiennych 
w obecnym kościele parafialnym na terenie Murowanej Gośliny, dementując 
przekonanie o istnieniu tu w okresie wczesnośredniowiecznym romańskiego 
kościoła wiejskiego. Autor wysuwa hipotezę, że ciosy pochodzą ze znajdującej 
się niegdyś w tym miejscu, a rozebranej w X IX  w. oryginalnej wieży romań
skiej, która nie była elementem sakralnym, lecz wolno stojącą dwonnicą po
siadającą pierwotnie charakter świecki. Przypuszczalnie był to kilkukon- 
dygnacyjny budynek mieszkalny — dwór obronny wczesnośredniowiecznej 
włości rycerskiej (1975).

Z zakresu badań nauk pomocniczych archeologii opublikowano wyniki 
analiz materiałów kostnych z terenu grodu i podgrodzia gdańskiego (M. K u 
basiewicz  1977); z dwóch stanowisk wczesnośredniowiecznych — grodu 
kołobrzeskiego (IX  - X III w.) i Wolina miasta, z nawarstwień osadniczych 
datowanych na IX  - XIV  w. (J. Gawlikowski  1974) oraz z wczesnośrednio
wiecznego grodziska w Brodnicy, woj. toruńskie, datowanego na X  - X III w. 
(M. Soboc ińsk i  1977a). Szczątki kostne ptaków z tego samego stanowiska 
opracowane zostały przez A. W aluszew ską-B ubień  (1977a). Ci sami au
torzy opracowali również materiały kostne zwierzęce z dwufazowego grodziska 
w Gwieździnie, woj. szczecińskie, datowanego na IX  - X I w. (M. Soboc iński  
1977) oraz materiał kostny ptasi z sześciu różnych pod względem chronologii 
stanowisk z obszaru Inowrocławia (A. W aluszew ska-Bubień  1977). Opu
blikowano też materiały kostne zwierząt z osady wczesnośredniowiecznej 
Stary Zamek, datowanej na VIII - X III w. (W. Chrzanowska 1977) oraz 
pozostałości kostne owcy i kozy z podgrodzia wrocławskiego, z nawarstwień 
osadniczych datowanych na X  - X III w. (A. Krupska  1977).

Materiały antropologiczne z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkie
letowego w Krakowie-Zakrzówku, w formie monografii opracowane zostały 
przez K. K ac za n ow sk ieg o  (1977). Analizą antropologiczną uzębienia cza
szek pochodzących z tego cmentarzyska zajęła się E. Gleń (1977). Wykonane 
zostały również ekspertyzy szczątków drewna z tej nekropolii (I. Gluza 1977). 
Wyniki badań antropologicznych materiałów kostnych z cmentarzyska szkie
letowego w Słaboszewie (XIV - XVII w.) pod kątem analizy wymieralności 
pochowanej tu populacji przedstawił J. P iontek  (1977). W dwóch częściach 
opublikowany został obszerny materiał antropologiczny z cmentarzyska wczes
nośredniowiecznego na Ostrowie Lednickim (Cwirko-Godycki  M., Szwed- 
burg I. 1977 i 1977a). Przedstawione też zostały wyniki analizy antropolo
gicznej przepalonych szczątków kostnych z kurhanu w Izbicku, woj. opolskie, 
datowanego na VII - VIII w. n.e. (M. Magnuszewicz  1977).



Prace problemowe. Proces formowania się kultury Słowian południowych 
na Bałkanach, na podstawie źródeł historycznych, ikonograficznych oraz kul
tury materialnej, w syntetycznym opracowaniu przedstawiła Z. K u rn atow 
ska (1977). W  trzech zasadniczych rozdziałach pracy (poza wstępem i zakoń
czeniem) scharakteryzowała autorka kolejno: przesłanki formowania się kul
tury Słowian południowych, następnie kulturę tychże Słowian w początkowym 
etapie tworzenia się ich kultury w okresie plemiennym, tj. w VI - VII w. n.e.
i dalej w okresie formowania się państw wczesnofeudalnych w IX  - X  w.

Problemem ekspansji plemion słowiańskich na obszary zachodnie i ich 
kontaktów z plemionami germańskimi w okresie od V/VI - VII w. zajął się 
J. Żak (1977). Ten sam autor w następnym artykule rozpatruje zagadnienie 
genezy kontaktów zachodniosłowiańsko-skandynawskich w IX  - X I w. wy
różniając w badanym odcinku czasu cztery fazy rozwojowe tych kontaktów 
(1976).

Genezę i rozwój osadnictwa na obszarze wschodniej Białostocczyzny oraz 
zachodzące tu w ciągu wieków przemiany etniczno-polityczne naszkicował 
J. W iśn iew sk i (1977). Badane obszary z racji swego położenia na styku 
siedzib ludności słowiańskiej i bałtyjskiej do dziś charakteryzują się specy
ficzną strukturą społeczną i czytelnym zróżnicowaniem etnicznym.

Zagadnienie charakteru osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie 
Ziemi Płowęskiej, na podstawie szczegółowej analizy źródeł archeologicznych, 
toponomastycznych oraz przekazów pisanych rozpatrzył J. P ow ierski (1977). 
Autor postawił tezę, że badane obszary w X  - X III w. zamieszkiwane były 
przez ludność polską.

Zagadnienie wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych na przykła
dzie grodziska w Kaszowie, ze szczególnym uwzględnieniem genezy konstrukcji 
rusztowej oraz elementów kamiennych, poruszyła B. Dz ieduszycka  (1977). 
Autorka stara się wykazać, że zastosowane tu elementy obronne mieszczą się 
w schemacie rozwojowym szerszego obszaru Słowiańszczyzny.

M. K osm an  (1976) naszkicował przebieg procesu zastępowania wierzeń 
pogańskich przez chrześcijańskie na obszarach zamieszkałych przez ludy prus
kie w okresie od X  do X V I w. Zdaniem autora proces zaniku pogaństwa na 
tych terenach przebiegał stopniowo i nierównocześnie na wszystkich terenach.

S. Suchodo lsk i  włączył się do dyskusji na temat intensywności wymiany 
lokalnej na ziemiach polskich w okresie od X  - X I w. Szczegółowa analiza 
struktury skarbów z tego okresu wykazała występowanie w ich obrębie znacz
nej liczby monet i ozdób rozdrobnionych, co zdaniem autora przemawia za 
intensywnością wymiany w omawianym okresie (1977).

W następnym artykule wypowiada się S. Suchodo lsk i  na temat men- 
nictwa bawarskiego w X  i X I w., na marginesie monografii pióra W. Hahna 
pt. Moneta radasponensis1 (1977a).

1 W . R . O. H ahn, Moneta Radasponensis, Bayern Münzprägung im 9., 10. und 11. 
Jahrhundert, Braunschweig 1976.
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L ’article contient la liste do comptes-rendus des derniers ouvrages, les publications 
de matériaux d’études et relate sommairement les travaux de caractère général, le 
contenu des informateurs, des études consacrées aux problèmes de la méthode et aux 
nouvelles techniques de la recherche, aux publications traitant les grands problèmes 
de l’histoire et do la culture des Slaves de l ’antiquité et du haut Moyen-Age. On y a 
touché à certaines questions telles que le problème du processus de la formation des 
cultures à la fin de l ’antiquité, le problème des établissements primitifs des Slaves, de 
évolution de la culture des Slaves du sud, certains problèmes économiques, surtout 
ceux concernant l’élevage, l ’échange, la monnaie, le problème des constructions de 
défense, des questions relatives au culte et à la religion. L ’article est complété d’une 
bibliographie établie par ordre alphabétique.


