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R EC EN ZJE I OMÓW IENIA

JAN DĄBROW SKI, ŁUCJA OKULICZOWA, S praw ozdanie  z badań k u r
hanu odkry tego  w  L idzba rk u  W arm ińskim ,  R ocznik Olsztyński, t. II. Olsztyn  
1959, s. 82 — 117. W tekście 3 ryciny oraz 6 tablic. Streszczenia w językach  
rosyjskim  i angielskim .

W m ateriałow ej części drugiego tomu „Rocznika O lsztyńskiego” ukazało  
się spraw ozdanie z badań archeologicznych, przeprowadzonych na kurhanie 
w  Lidzbarku W arm ińskim  w  r. 1957. Praca składa się z części m ateriałow ej 
i analitycznej oraz w niosków  o charakterze syntetycznym .

We w stęp ie autorzy inform ują o lokalizacji badanego stanow iska oraz h i
storii i m etodzie badań.

W rozdziale zatytu łow anym  U kład p rzes trzen n y  kurhanu  podany jest opis 
zew nętrznego w yglądu kurhanu przed rozpoczęciem  badań oraz układ w arstw  
w  przekroju oznaczonych kolejno od góry cyfram i rzym skim i od I — III. 
R ów nocześnie autorzy charakteryzują ogólnie w ystępujący w  w arstw ach m a
teriał. Z m asow ego pochów ku w  nie zniszczonej części kurhanu w yróżniono  
zespoły, których stratygrafia w arstw  pozw oliła podzielić na starsze i m łodsze. 
W końcow ej części om aw ianego rozdziału podano próbę rekonstrukcji budowy  
kurhanu oraz jego p ierw otnego w yglądu.

W dalszej części pracy następuje szczegółowy Opis zespołów  grobowych.  
W poszczególnych pochów kach podano ich lokalizację na bruku oraz stan ich 
inw entarza ze szczegółow ym  opisem, num erując cyfram i arabskim i poszczególne 
pozycje. Opis ceram iki, która stanow i g łów nie m ateriał z kurhanu, podana 
jest w edług ustalonego schem atu, najpierw  charakterystyka form y lub frag
mentu, opis zdobienia, charakterystyka pow ierzchni, barwy, dom ieszki, w y 
m iary oraz pojem ność. Po opisie poszczególnych pozycji inw entarza podane 
są odnośniki do tablic ilustracyjnych. R ozdział ten kończy opis m ateriału  
luźnego pochodzącego ze zniszczonej części kurhanu.

W części analitycznej pracy poddano analizie n ieliczne fragm enty przedm io
tów  m etalow ych, których funkcję ustalono na podstaw ie analogii do przedm iotów  
z najbliższego regionu. Ceramikę analizow ano w edług typów, najpierw  naczynia 
baniaste, m isy, czarki, pokryw y i kubki. W obrębie poszczególnych typów  
naczyń analizow ano ich zróżnicowane form y, funkcje oraz technikę wykonania.

Osobny rozdział pośw ięcono O rnam entyce  naczyń.  Podano w nim charakte
rystykę poszczególnych technik i m otyw ów  zdobniczych w yróżniając ornament 
kreskow y ryty, ornam ent w ykonany kółkiem  zębatym , ornam ent odciśnięty  
stem plem  w ielozębnym  oraz ornam ent plastyczny i paznokciow y.

W następnym  rozdziale, zatytu łow anym  Chronologia,  autorzy przeprowadzają 
analizę chronologiczną m ateria łu  z Lidzbarka W arm ińskiego. Na podstawie  
analogii do najbliższego terenu ustalono chronologię dla poszczególnych form  
zabytków  m etalow ych i ceram icznych, sugerując rów nocześnie ich lokalną  
przynależność kulturow ą oraz odm iany, zapożyczenia, asym ilację i przeżytki 
z form kultury pom orskiej i łużyckiej. Zarówno rozpatrzenie stratygrafii 
w arstw , jak i typu kurhanu nie dało podstaw  do uściślen ia chronologii, do
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której w iele  odnośników ma charakter hipotetyczny. Całość zespołów z L idz
barka W arm ińskiego datowana jest na tzw. okres wczesnożelazny, tj. w czesny  
i środkowy okres lateński (400— p.n.e.) bez uw zględnienia chronologii abso
lutnej dla poszczególnych pochówków.

W rozdziale Zagadnienie przynależności ku lturow ej  autorzy poruszają  
interesujący problem w spółw ystępow ania form kultury bałtyckiej i po
morskiej, ich w zajem nej zależności i natężenia w ystępow ania jako kultur 
odrębnych lub ich konglom eratu. Zjaw isko to stwierdzono rów nież w  badanych  
osadach w  Jeziorku, pow. Giżycko, i Łęczach, pow. Elbląg. Jest ono typowe 
dla W armii i Mazur oraz obszarów pogranicznych. Fakt ten, jak w ydaje się 
autorom, tłum aczy rów nocześnie różnorodność form pochówków om awianego  
okresu reprezentow anego przez różne grupy ludzkie mające odrębne zwyczaje 
pogrzebowe.

Pracę kończy rozdział zatytułow any Zagadnienie społeczne.  Ze w zględu  
na brak pew ności, czy badany kurhan był częścią cm entarzyska, czy grobowcem  
rodzinnym  lub rodowym oraz ze w zględu na brak analogii do om awianego  
zagadnienia oraz uściślonej precyzyjnej chronologii om awianego m ateriału, 
problem ten autorzy pozostawiają na razie otwarty.

Om awiana w yżej praca ma charakter publikacji źródłowej. Zarówno przyj- 
rzysty , jak i bardzo now atorski sposób publikowania źródeł oraz w nik liw a  
ich interpretacja czyni z niew ielk iego opracowania m ateriałowego pierw szą  
polską pozycję sygnalizującą problem atykę cm entarzysk tzw. okresu w czesno- 
żelaznego. Bardzo cenne wydają się w nioski o charakterze syntetycznym  
odnośnie zagadnienia przynależności kulturowej oraz zagadnień społecznych. 
W artość pracy polega m iędzy innym i na ciekaw ych spostrzeżeniach nie roz
wiązanych przez polską archeologię problem ów współżycia i asym ilacji od
rębnych grup etnicznych w  okresie wczesnożelaznym  na Wai'mii i Mazurach, 
które, być może, m ają pow iązania ze zjaw iskam i w cześniejszym i w spólnoty  
bałtosłow iańskiej.

Włodzimiera Z iem lińska-O dojow a

MIROSŁAWA GAJEW SKA i JERZY KRUPPE. Badania archeologiczne  
w  1958 r. na wzgórzu  ka tedra lnym  we. Fromborku, Rocznik O lsztyński, t. III 
I960. Olsztyn 1961, s. 81 — 104. W tekście 8 rycin oraz 5 tablic. Streszczenia 
w  językach rosyjskim  i angielskim .

Obronny kom pleks architektoniczny we Fromborku oraz związane z nim  
m iasteczko sw oim i w aloram i historycznym i w zbudzały od dawna zaintereso
w anie nie tylko w  naszym  regionie. W zw iązku z projektem  odbudowy  
zniszczonego w czasie ostatniej w ojny zabytkow ego „wzgórza” podjęto archi
tektoniczne i archeologiczne zespołowe prace badawcze. W 1957 r. badania 
archeologiczne m iały charakter rozpoznawczy. Kontynuację system atycznych  
badań archeologicznych podjęto z inicjatyw y i funduszów  W ojewódzkiego 
K onserwatora Zabytków przy w spółudziale pracow ników  Instytutu H istorii 
K ultury M aterialnej Polskiej A kadem ii Nauk w  1958 roku. W III t. „Rocznika 
O lsztyńskiego” zam ieszczono niżej om aw iane opracowanie m ateriałowe autorów  
M irosławy G ajew skiej i Jerzego Kruppego z pierw szego sezonu tych badań.

We w stęp ie na podstaw ie znanych źródeł autorzy wprowadzają w  rys h i
storyczny pow stania i rozwoju przestrzennego „wzgórza” oraz jego związku  
z dziejam i biskupstw a warm ińskiego. Genezę pow stania kom pleksu architekto
nicznego na wzgórzu tłum aczą jego naturalne w alory obronne. Celem badań 
archeologicznych jest rozstrzygnięcie pierw otnego założenia przestrzennego
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