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Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć,
red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015, 128 s., ISBN 978-83-85824-63-3

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 7 października 2010 roku było gos
podarzem posiedzenia Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Jednodniowe sympozjum zatytułowano Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu.
Z najnowszych badań i odkryć, obradom przewodniczył stojący na czele komisji
prof. dr hab. Sylwester Czopek. W 2015 roku opublikowano tom pokonferencyjny prezentujący wygłoszone referaty. Wydawnictwo ukazało się staraniem
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku pod redakcją Mirosława Fudzińskiego. Do
druku pracę opiniował dr hab. prof. UŁ Tadeusz Grabarczyk.
Publikacja zawiera dziewięć prac poprzedzonych wstępem redaktora pub
likacji. Zamieszczona na końcu tomu alfabetyczna lista uczestników pozwala
przypuszczać, że nie wszyscy referenci oddali do druku swoje wystąpienia.
Artykuły zaopatrzono w streszczenia w języku niemieckim.
Pierwszy, autorstwa Marcina Burghardta, poświęcony jest osełkom z otworem do podwieszania w kulturach stepowych z późnej epoki brązu i wczes
nej epoki żelaza. Autor przedstawił własną typologię tych przedmiotów wraz
z komentarzem na temat ich chronologii i konotacji kulturowych wydzielonych typów na obszarze północnego Nadczarnomorza i Europy Środkowej
(m.in. kultura scytyjska, grupy Šoldanešty i Ferigile-Bîrseşti). W podsumowaniu autor wyraża opinię, że pojawienie się omawianych osełek z otworem
w Europie Środkowej dowodzi zjawiska przejmowania przez społeczności lokalne elementów kulturowych właściwych społecznościom stepowym. Joanna
Adamik przedstawiła własną próbę analizy idei pochówku skrzyniowego na ziemiach polskich. Chronologicznie praca zamyka się zasadniczo w okresach VEB
i HaC. Autorka wskazuje na ścisłe analogie pomiędzy formą grobów skrzynkowych kultury pomorskiej a materiałami z Niemiec Środkowych. Jednocześnie
zwraca uwagę na zbieżności dotyczące konstrukcji skrzyń kamiennych oraz
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stylu ceramiki sepulkralnej. Jej zdaniem właśnie na terenach środkowej Łaby
i Solawy upatrywać należy proweniencji omawianego obrządku. Artykuł Katarzyny Ślusarskiej otwiera blok pięciu prac o stricte materiałowym charakterze.
Autorka w rzetelny sposób prezentuje w nim materiały z osady w Gdańsku-Łostowicach (stan. 20), datowane na schyłek kultury łużyckiej i wczesną fazę
kultury pomorskiej. Ta sama autorka publikuje również krótki komunikat
z badań na stanowisku wielokulturowym w Gdyni-Kacku Wielkim (stan. 10),
pokazując bliżej tylko materiały datowane na okres halsztacki i starszy okres
przedrzymski. Adam Ostasz i Bartłomiej Rogalski omówili natomiast osadę
w Troszynie, w powiecie kamieńskim (stan. 12). Jest to unikatowe stanowisko,
będące – jak dotąd – jedyną przebadaną szerokopłaszczyznowo osadą, łączoną
z horyzontem marianowskim. Analizie poddano zarówno poszczególne obiekty nieruchome oraz układy zabudowy, jak i materiał ruchomy ze stanowiska.
Pozostałości osadnictwa z wczesnej epoki żelaza na osadzie w Ostromicach,
w powiecie kamieńskim (stan. 7) omówili w kolejnym artykule Paweł M. Po
godziński, Anna Rembisz-Lubiejewska i Joanna Abramów. Także w tym przypadku przedstawiono zarówno analizę nieruchomych obiektów archeologicznych, jak i zabytków ruchomych. Ten sam zespół autorów opublikował
w następnej pracy wyniki badań wykopaliskowych na osadzie w Parłówku,
w powiecie kamieńskim (stan. 11). Zaprezentowano tu, zgodnie z tematyką
sesji, materiały datowane na młodsza epokę brązu i wczesną epokę żelaza.
Wymienione dotąd kolejno stanowiska, opublikowane w omawianym tomie,
badane były komercyjnie w związku z planowanymi inwestycjami. Publikację
zamykają dwa krótkie teksty poświęcone pojedynczym zabytkom z epoki brązu.
M. Fudziński opublikował wraz z komentarzem merytorycznym okaz grotu
z brązu typu XVIE według Jerzego Fogla. Jest to zabytek ze zbiorów Muze
um Archeologicznego w Gdańsku, z bliżej nieokreśloną lokalizacją. Ten sam
autor wraz z Piotrem Fudzińskim omówił też, przytaczając jednocześnie szereg analogii, ciekawy egzemplarz naszyjnika z brązu znaleziony przypadkowo
w Sopocie, wstępnie datowany na okres HaD.
Publikację zamyka, jak wspomniano już wcześniej, lista uczestników konferencji, która miała miejsce w 2010 roku.
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