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W

ostatnich latach, w pracach dotyczących okresu rzymskiego coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu
produkcji części stroju i ozdób noszonych przez
społeczności barbarzyńskie. Opracowania, uzupełniane rekonstrukcjami metod wytwarzania,
pozwalają poszerzyć wiedzę na temat rodzimych
tradycji metaloplastycznych i powiązań między
różnymi rodzajami rzemiosła, np. kowalstwa ze
złotnictwem. Tak poszerzone analizy umożliwiają dokładniej opisać adaptację technologii złotniczej warsztatów Cesarstwa Rzymskiego przez
ludy zamieszkujące wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz sposoby tworzenia przez nich nowych
form biżuterii.
Tytułowe stanowisko 7 (dawniej 12) w Brzynie1, znajdujące się na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (J. Kondracki 2009, 58–59, ryc. 9),
wzmiankowane było w literaturze archeologicz-

nej już kilkakrotnie (por. A. Strobin 2013; 2014;
2016a; 2016b; A. Strobin, N. Molęda 2013). Pierwsze wiadomości o stanowisku, należącym dawniej administracyjnie do wsi Prusewo (d. Prüssau,
Kr. Lauenburg), pochodzą z lat 30. XX wieku.
Informują one o dwóch skupiskach wyniesień,
przypuszczalnie kurhanów z epoki brązu, a także o odkryciach zabytków metalowych na sąsiadującym polu, będących własnością rodziny
Fliessbachów. Bardziej dokładna informacja dotyczy przypadkowego odkrycia grobu (lub grobów) z uzbrojeniem na „kopcu z kamieniami”
(kurhanie?), datowanego przez H.-J. Eggerssa na
młodszy okres rzymski lub okres wędrówek ludów (O. Kunkel 1936, 22–23, przyp. 92; K. Walenta 1981, 154, nr 227; M. Tempelmann-Mączyńska
1985a, 67, 308 nr 959; A. Strobin, H. Machajewski
2017)2. Systematyczne prace archeologiczne prowadzone są na stanowisku od roku 2011 pod kierownictwem współautorki artykułu, a ich efektem
jest zbadanie do roku 2016 ponad 280 obiektów
archeologicznych, głównie grobów ciałopalnych
z młodszego okresu przedrzymskiego, szkieletowych z okresów wpływów rzymskich, wędrówek
ludów oraz wczesnego średniowiecza, a także kilku obiektów z epoki brązu i okresu halsztackiego.
Zabytki będące przedmiotem artykułu odkryto w 2012 r. w obiekcie nr 102 – grobie inhumacyjnym, wyróżnionym na głęb. 54 cm od poziomu
gruntu (Ryc. 1). Owalna jama grobowa o wymia-

Inwentarz6 (Ryc. 1–4):
1–2. Dwie zapinki dwudzielne typu A.95, wykonane ze stopu miedzi, z trzema grzebykami na
kabłąku. Na grzebykach i kabłąku szczątkowo
zachowane aplikacje z tłoczonej blaszki srebrnej
z motywami perełkowanych i gładkich drutów.
Dług. 3,8 i 4 cm.
2

3
1

Praca powstała w ramach projektu Brzyno, stan. 12. Cmentarzysko
z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki (nr dec. 2015/18/E/HS3/00031).

rach 255×80–92 cm, była zorientowana na osi
północ-południe, z wyraźnym odchyleniem na
zachód. W północnej części znajdował się kamień, o wym. 40×30 cm. Wypełnisko grobu było
niejednolite, ciemnobrunatne, jaśniejsze jedynie
w części NW. W części NE jama grobowa została w niewielkim stopniu uszkodzona podczas
eksploracji obiektu 90 (grób jamowy z młodszego okresu przedrzymskiego). Na tym poziomie
natrafiono na dwa fragmenty ceramiki z okresu
halsztackiego (10). Na głębokości 87–96 cm jama
nieznacznie zmniejszyła wymiary, a w części środkowej i zachodniej zarysowało się nieregularnie
prostokątne zaciemnienie, zinterpretowane jako
ślady trumny kłodowej. Na głębokości 103 cm
jama grobowa miała kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach
225×70–84 cm (Ryc. 2). Ślady kłody, o wymiarach 210×27–44 cm, rysowały się już czytelnie.
Od tego poziomu do głębokości 119 cm natrafiono na zabytki3: w N części trumny odkryto dwie
fibule (2–3), fragment ceramiki (11), nieco niżej trzecią zapinkę (1), a także kolię z paciorków
(7). W środkowej części kłody natrafiono na parę
bransolet (5–6), przy każdej znaleziono tkaninę
wełnianą4 i sprzączkę z fragmentami skóry (4).
W części S, w okolicach nóg, znajdował się przęślik (9) i paciorek (8). Bardzo drobne fragmenty
szkliwa zębów i kości nie pozwoliły na określenie
wieku i płci zmarłej osoby5.

4
5
6

3. Zapinka dwudzielna typu A.128, o facetowanym kabłąku, wykonana ze stopu miedzi,
z jednym grzebykiem na główce. Na grzebyku widoczne jest zdobienie naśladujące skręcany drut;
pod grzebykiem i na przejściu kabłąka w nóżkę
znajdują się plastyczne wałeczki, zdobione drob-

Dalsze informacje znajdują się w archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, teczka nr 846 i archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, Dział Archeologiczny, kartoteka H.-J. Eggersa.
Konserwację zabytków metalowych, szklanych i bursztynowych wykonał mgr J. Strobin z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Analizę tekstyliów wykonał mgr Łukasz Antosik z Ośrodka Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi.
Analizę kości ludzkich przeprowadził dr Franciszek Rożnowski.
Przy opisach zabytków zastosowano następujące klasyfikacje: zapinki – O. Almgren (1923); sprzączki do pasa – R. Madyda-Legutko (1987); paciorki – M. Tempelmann-Mączyńska (1985a – TM). Numery zabytków w inwentarzu odpowiadają numeracji na Ryc. 1–3.

139

140
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■■Ryc. 1. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt

102 – plan grobu (głęb. 54 cm).
1–2 – brąz i srebro; 3–4 – brąz; 8 – szkło, 9 –
glina. Legenda: a – zróżnicowanie kolorów
(brunatny, szary) i charakteru wypełniska, b –
kamień, c – zniszczenia współczesne, d – ślad
trumny, e – kości, f - ceramika. Rys.: J. Glinkowska-Kowalewska, B. Buszman.
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nymi nacięciami imitującymi perełkowany drut.
Dług. 3,1 cm.
4. Sprzączka jednodzielna typu M-L AD1, bez
skuwki, wykonana ze stopu miedzi, o półkolistej
ramie, w przekroju owalno-kolistej. Kolec uszkodzony. Dług. 4,1 cm, szer. 3,3 cm.
5–6. Dwie identyczne bransolety taśmowate,
otwarte, wykonane ze stopu miedzi, o końcach
lekko poszerzonych i prosto ściętych, nachodzących na siebie. Na kabłąku występują trzy żeberka:
środkowe wysokie, boczne niższe. Na silnie zniszczonej powierzchni kabłąka widoczne są dwa rzędy drobnych wybijanych punktów i trzy kółka
(w tym para); przy jednym końcu ślady pojedynczej linii rytej. Wym.: 6,4×5,9 – 6 cm; szer. kabłąka 0,87–1 cm.
7. Kolia (K)7z 82 paciorków i wisiorków, w tym
4 szklanych i 78 bursztynowych.
Paciorki szklane:
a) paciorek kulisty z ciemnozielonego szkła
przeziernego, typu TM4a. Wys. 0,8 cm; średn.
1 cm (K10).
b) paciorek beczułkowaty z zielonego szkła
opakowego, typu TM8. Wys. 0,7 cm; średn. 1 cm
(K33).
c) uszkodzony paciorek kulisty z zielonego
szkła opakowego, z poziomymi pasmami w kolorach czerwonym-żółtym-czerwonym, typu
TM286. Wys. 1,1 cm; średn. 1,4 cm (K61).
d) uszkodzony paciorek dwustożkowaty, mozaikowy, z zielonego szkła opakowego, z poziomym pasmem listków w kolorach jasnozielonym
i żółtym, zbliżony do typu TM355. Wys. 1,2 cm;
średn. ok. 1,5 cm (K76).
Paciorki bursztynowe:
e) paciorek krążkowaty, typu TM388. Wys.
0,5 cm; średn. 1 cm (K78).
f ) 37 paciorków krążkowatych, typu TM389.
Wys. 0,2–1 cm; średn. 1,1–2 cm (K2, K3, K6, K7,
K8, K9, K12, K13, K15, K17, K19, K21, K25, K27,
K31, K32, K35, K36, K38, K40, K41, K42, K43, K44,
K45, K47, K49, K50, K51, K53, K56, K57, K60, K63,
K70, K75, K82).

7

Na ryc. 3 paciorki z kolii oznaczone są literą K.

g) 19 paciorków krążkowatych, o soczewkowatym przekroju, typu TM391. Wys. 0,3–0,7 cm;
średn. 0,9–2,2 cm (K4, K11, K18, K22, K34, K48,
K52, K54, K59, K62, K64, K66, K69, K71, K72, K74,
K77, K79, K80).
h) 5 paciorków beczułkowatych, typu TM392.
Wys. 0,8–1,1 cm; średn. 1,1–1,3 cm (K28, K39,
K46, K55, K58).
i) 11 paciorków dwustożkowatych, typu
TM395b. Wys. 0,5–0,8 cm; średn. 1–1,6 cm (K14,
K16, K20, K23, K30, K37, K65, K67, K68, K73, K81).
j) niski paciorek stożkowaty, zbliżony do typu
TM402. Wys. 0,7 cm; średn. 1,5 cm (K26).
k) niski paciorek o formie sześciennej, zbliżony
do typu TM420. Wym.: 1×0,8 cm; gr. 0,5 cm (K1).
l) wisiorek o formie wydłużonej, trapezowatej, typu TM416a. Wys. 1,9 cm; szer. 0,4–0,6 cm
(K29).
m) wisiorek kapsułkowaty, typu TM422a. Wys.
1,7 cm; średn. 1,3 cm (K24).
n) wisiorek o kształcie kulistym. Wys. 1,3 cm;
średn. 0,7–0,8 cm (K5).
8. Paciorek żebrowany, podłużny, cylindryczny z niebieskiego szkła przeziernego, typu TM181.
Wys. 2,2 cm; średn. 1,8 cm.
9. Przęślik gliniany dwustożkowaty, o ostrym
załomie, z zagłębionymi biegunami. Powierzchnia
gładka, barwy ciemnobrunatnej. Średn. 3,6 cm;
wys. 1,7 cm.
10. Dwa małe ułamki ceramiki z okresu
halsztackiego, w tym fragment wylewu.
11. Jeden niecharakterystyczny ułamek
ceramiki. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna wygładzana, brunatna. Domieszka
drobno- i średnioziarnistego tłucznia barwy białej. Grubość ścianki 0,7 cm.
Opisywany grób jest jednym z ponad
80 pochówków kultury wielbarskiej odkrytych na
cmentarzysku w Brzynie w trakcie sześciu sezonów badawczych. Można je datować od fazy B1 po
fazę C1 okresu rzymskiego, ewentualnie aż do fazy
C2. Zdecydowana ich większość to groby inhu-
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■■Ryc. 2. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt
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102 – plan grobu (głęb. 103 cm).
5–6 – brąz; 7 – kolia paciorków (por. Ryc. 3).
Rys.: J. Glinkowska-Kowalewska, B. Buszman.

■■Ryc. 3. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt

102. 7a–7d – szkło; 7e–7n – bursztyn.
Rys.: J. Glinkowska-Kowalewska. ➡
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macyjne, o orientacji północ-południe, niekiedy
z odchyleniem na zachód, rzadziej wschód, sporadycznie na osi wschód-zachód. Warunki glebowe stanowiska powodują, że wszelkie szczątki
organiczne zachowują się w bardzo złym stanie
lub zgoła wcale. Dotyczy to również trumien
kłodowych, często obserwowanych w grobach
szkieletowych na stanowisku (por. A. Strobin
2014), które rysują się jedynie w postaci smug
i przebarwień w ziemi, w kolorach od pomarańczowego po ciemnobrunatny. Taką sytuację
zanotowano również na innych nekropolach
kultury wielbarskiej z Pomorza. W przypadkach, gdzie stan zachowania drewna pozwolił
na analizę taksonomiczną, wyniki wskazują, że
do ich wykonania używano przede wszystkim
drzewa liściastego (Kowalewko, pow. obornicki – T. Skorupka 2001, 223, tabl. 27; T. Stępnik
2001), w tym dębu (Bagicz, pow. kołobrzeski/d.
Bodenhagen – R. Wołągiewicz 1984, 39–43, ryc.
3:2–6; Grochy Stare, pow. białostocki – K. Rusin
1998, 194–195, ryc. 8; Rostołty, pow. białostocki –
J. Jaskanis 2012, 17, tabl. 9) oraz grabu (Weklice,
pow. elbląski – M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, 97, tabl. CLXII:369; M. Michniewicz 2011, 181). Widoczny jest także udział
drzew iglastych, takich jak sosna (Kowalewko
– T. Skorupka 2001, 223, tabl. 27; T. Stępnik 2001;
Czarnówko, pow. lęborski – T. Stępnik 2015, 145–
146, ryc. 1, tabl. 1). W niektórych przypadkach
przy kłodach notuje się obecność węgli drzewnych, których obecność można wiązać z używaniem ognia podczas drążenia pnia (T. Skorupka
2001, 223, tabl. 27). Ostatnio opublikowana duża
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seria analiz drewna (106 prób) z trumien grobów inhumacyjnych w Czarnówku, wskazuje,
że w obrządku pogrzebowym stosowano przede
wszystkim drewno dębowe (T. Stępnik 2015, 145–
146, ryc. 1, kat.). Choć trumny kłodowe wydają
się być najczęściej wykorzystywane na cmentarzyskach kultury wielbarskiej, zauważa się także
inne konstrukcje organiczne o funkcjach trumny, takie jak skrzynie z desek (T. Skorupka 2001,
223, tab. 27; T. Stępnik 2001), łodzie-dłubanki,
drążone w pniu dębu (M. Natuniewicz-Sekuła, Ch. Rein Seehusen 2010; M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, 109, 114, tabl.
CXC:429, CIII:455; M. Michniewicz 2011), a także
wyściółki w kształcie podłużnego „kosza” (M. Tuszyńska 2003, 305, 307, ryc. 3).
Drążone kłody drzew, stanowiące trumnę
zmarłego, spotykane są w całym basenie Morza
Bałtyckiego, najczęściej jednak występują na Pomorzu i Sambii. Według R. Wołągiewicza (1984,
50–53, ryc. 3:8), w kulturze wielbarskiej w obrządku sepulkralnym stosowane są one od fazy
B1, liczniej występują w fazach B2 i B2/C1, w czasach późniejszych są natomiast rzadsze. Niewykluczone, że obecność trumny w grobie mogła
wskazywać na pozycję społeczną zmarłej osoby
(R. Wołągiewicz 1984, 51–53), jednak, jak wynika
z analizy K. Skóry (2015, 105, ryc. 36), konstrukcje
drewniane pojawiają się we wszystkich grupach
wiekowych i w grobach osób obu płci. Najrzadziej
spotykane są u dzieci, przede wszystkim w wieku infans I, a w przypadku grobów kobiecych
i męskich nieco większy ich odsetek odnotowano
w pochówkach męskich.

Elementy stroju
W zespole odkryto trzy zapinki ze stopu miedzi: parę fibul typu A.95 (Ryc. 1:1–2) i jedną typu
A.128 (Ryc. 1:3; O. Almgren 1923, 50–51, 58–60,
tabl. V:95, VI:128). W przypadku tych pierwszych
grzebienie i kabłąk pokryte są wytłaczaną folią,
obecnie zachowaną fragmentarycznie. Zapinki
tego typu w późniejszej propozycji podziału zapinek z trzema grzebykami zaliczono do serii 1,
wariantu 2 (T. Hauptmann 1998, 164, ryc. 8). Fi-

bule A.95–96 rozpowszechnione są najliczniej
w kulturze wielbarskiej i luboszyckiej, spotykane są także w kręgu zachodniobałtyjskim oraz
w zachodniej części kultury przeworskiej, rzadko natomiast na pozostałych terenach. Czas ich
występowania umieszcza się w fazach B2/C1–C1a
(K. Godłowski 1974, 28; 1977, 16; R. Wołągiewicz
1974; 1981, tabl. XXIII; 1993, 24 ryc. 1; G. Domański
1973, 145, 147 ryc. 6; W. Nowakowski 1998, 49–51;

Th. Hauptmann 1998, 163–164, ryc. 8; M. Mączyńska 2011, 59–61, ryc. 26). Kilkanaście znanych egzemplarzy zapinek typu A.94–97 pokrytych jest
srebrem, czasami nawet złotem (M. Mączyńska
2011, 60, lista 16). Okazy ozdobione metalami
szlachetnymi występują przede wszystkim na terenach kultury wielbarskiej, skromniej reprezentowane są w kręgu kultur zachodniobałtyjskich.
W Barbaricum można je uznać za wyznaczniki
stroju kobiecego, bowiem tylko wyjątkowo towarzyszą im elementy uzbrojenia (M. Mączyńska 2011, 60).
Trzecia zapinka to okaz z jednym grzebykiem
na główce, o facetowanym kabłąku, typu A.V/128.
W ostatnim opracowaniu zapinek grupy V, serii 8 (H. Machajewski 1998, 189, ryc. 2:30–32), zaliczono je do formy 6, typowej dla stylu barokowego
kultury wielbarskiej. Omawiane fibule rozpowszechnione są na terenach kultury wielbarskiej,
w fazach B2c–B2/C1 (ewentualnie B2/C1–C1a), sporadycznie notuje się je również później, w stadium
C1b (R. Wołągiewicz 1974, ryc. 1; 1981, tabl. XXIII;
1993, 24; H. Machajewski 1998, 193; A. Cieśliński
2010, 60; M. Mączyńska 2011, 52–53). W ramach
stroju omawiane zapinki noszone były zazwyczaj
pojedynczo, ale występują również w zespołach
grobowych jako trzeci egzemplarz; rzadko zaś
tworzą pary (M. Mączyńska 2011, 54).
Z grobu pochodzi też sprzączka ze stopu miedzi, uformowana z kolistego w przekroju drutu,
w części osiowej zwężonego i połączonego na zakładkę (Ryc. 1:4). Jest to okaz o jednodzielnej konstrukcji, ramie kształtu półkolistego, w przekroju
owalno-kolistym, bez skuwki. Reprezentuje ona
popularny na terenach środkowoeuropejskiego
Barbaricum typ 1 sprzączek grupy D (R. Madyda-Legutko 1987). Wykonywane zarówno ze stopu miedzi, jak i z żelaza sprzączki analogicznego
kształtu notowane są już od schyłku młodszego okresu przedrzymskiego i w fazie B1 okresu rzymskiego. Wyraźne ich upowszechnienie
obserwuje się w fazach B2 i B2/C1–C1a, później
występują znowu rzadziej (R. Madyda-Legutko
1987, 24–26).
Odkryte bransolety reprezentują formy taśmowate, o prosto ściętych, nieznacznie poszerzonych

końcach (Ryc. 2:5–6). Wewnętrzna strona kabłąka
jest spłaszczona, natomiast od strony zewnętrznej
biegną trzy plastyczne żeberka, środkowe wyższe
i niższe boczne. Na zniszczonej powierzchni ornament jest słabo widoczny. Czytelniejszy jest na
niektórych partiach kabłąka, w postaci drobnych
punktów, tworzących dwa rzędy biegnące wzdłuż
wyższego żeberka, a także pary kółek. Formy te
odpowiadają wyróżnionym przez E. Blumego
(1912, 63–64, ryc. 76–77) bransoletom taśmowatym bez profilowanych końców, pokrewnym
okazom sztabkowatym. T. Grabarczyk (1983, 17,
mapa II) wśród bransolet taśmowatych z prosto
ściętymi końcami wyróżnił okazy o niezdobionym i ornamentowanym kabłąku; do tych drugich
należy zaliczyć bransolety z Brzyna.
Omawiane zabytki o taśmowatym kabłąku
z plastycznymi żeberkami wykazują jednak większe zróżnicowanie zarówno pod względem formy,
jak i zdobienia. Przede wszystkim można wyróżnić okazy o równej szerokości, jak i o poszerzonych zakończeniach (por. A. Cieśliński 2010, 77).
Do tych pierwszych można zaliczyć obrazujący
dla E. Blumego ten typ bransolety okaz z cmentarzyska w Pierzchałach, pow. braniewski (d. Pettelkau: E. Blume 1912, 63, ryc. 76; A. Cieśliński 2010,
77, 264–265 nr kat. 122, tabl. 13/28:4–5), a także ozdoby o stosunkowo szerokich kabłąkach
z Malborka-Wielbarka (d. Willenberg: R. Schindler 1940, ryc. 12:2; J. Andrzejowski, J. Martens
1996, 28, tabl. XXXV/683:2), Jelonek, pow. elbląski (d. Hirschfeld: W. Nowakowski 1994, 170,
tabl. VII:3), a także Tomaryn, pow. olsztyński (d.
Thomareinen: A. Cieśliński 2010, 77, 286 nr kat.
162, tabl. 14/2:4). Wyraźnie rozszerzone końce
posiada bransoleta ze Zwierzewa, pow. ostródzki
(d. Thierberg: A. Cieśliński 2010, 77, 301 nr kat 191,
tabl. 52/52:2), okazy z Linowa, pow. grudziądzki
(M. Kurzyńska 2015, 37–38, tabl. XXVIII/96:1–2)
i zdobiony kółkami egzemplarz z Zakrzewskiej
Osady, pow. sępoleński (J. Szałkowska-Łoś, J. Łoś
2013, 30, tabl. XX/59:b). Węższe okazy (o szerokości ok. 1 cm), czasami o jedynie nieznacznie
poszerzonych końcach, podobnie jak w bransoletach z Brzyna, pochodzą z Lubowidza, pow. lęborski (d. Luggewiese: R. Wołągiewicz 1995, 23,
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tabl. XVIII/112:3–4), Ulkowych, pow. gdański
(M. Tuszyńska 1995, 32, tabl. XXXIV/84:4–5),
Kowalewka, pow. obornicki (T. Skorupka 2001,
28, tabl. 17/61:4–5) i wspomnianego już Linowa (M. Kurzyńska 2015, 26, tabl. VIII/42:4–5).
Wyraźne podobieństwo do nich wykazują egzemplarze o uproszczonym profilowaniu kabłąka i silnie zaznaczonym środkowym żeberku,
co daje w efekcie przekrój zbliżony do trójkąta,
w mniejszym stopniu z podkreślonymi żeberkami bocznymi. Takie okazy bransolet odkryto
w Weklicach (M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, 30, tabl. VII/25:4–5) i Węsiorach,
pow. kartuski (T. Grabarczyk 2001, 239, 243, tabl.
VIII.126:c).
Różnice szerokości kabłąka bransolet taśmowatych i obecności poszerzonych końców wydają
się nie mieć większego znaczenia dla ich chronologii. Bazując na zespole grobowym nr 112 ze
wspomnianego wyżej Lubowidza, R. Wołągiewicz (1974, ryc. 18; 1981, tabl. XXIII:56; 1995, 23,
tabl. XVIII:112) chronologię tego typu bransolet o profilowanym kabłąku umieszcza w stadium B2c okresu rzymskiego. Biorąc pod uwagę
inne znaleziska można stwierdzić, że czas ich
występowania przypada od stadium B2b po fazy
B2/C1–C1a. Warty podkreślenia jest związek omawianych egzemplarzy z jednej strony z bransoletami sztabkowatymi, na co wskazują rozszerzone
zakończenia, z drugiej zaś z okazami wężowatymi w formie taśmy, o czym świadczy profilowanie
kabłąków (por. E. Blume 1912, 63, 65–70; T. Wójcik 1982; A. Cieśliński 2010, 77).
W analizowanym zespole odkryto 83 paciorki i wisiorki, w tym pięć szklanych i 78 bursztynowych.
Kolia, składająca się z 82 paciorków (w tym trzech
wisiorków) – czterech szklanych w kolorze zielonym i 78 bursztynowych wykonanych ręcznie –
znajdowała się na klatce piersiowej zmarłej osoby.
Duży szklany paciorek barwy niebieskiej spoczywał w okolicy nóg, wraz z przęślikiem glinianym.
Niemal wszystkie paciorki szklane i bursztynowe

Uwagi na temat produkcji bransolet taśmowatych i zapinek A.95 zdobionych foliami z metali szlachetnych...

pod względem formy znajdują odniesienia w klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej (1985a).
Wśród paciorków szklanych odnotowano pojedyncze okazy typów TM4a (Ryc. 3:7a),
TM8 (Ryc. 3:7b), TM286 (Ryc. 3:7c), a także, trudniejszy do sklasyfikowania, mozaikowy paciorek
zdobiony pasmem listków (Ryc. 3:7d), zbliżony,
ze względu na ornament, do formy TM355. Poza
kolią odkryto paciorek żebrowany z niebieskiego
szkła typu TM181 (Ryc. 1:8).
Dwa pierwsze egzemplarze należą do grupy
I, jednobarwnych paciorków szklanych średniej
wielkości, kształtu kulistego i beczułkowatego.
Stanowią one szeroko rozpowszechnioną formę,
znajdowaną w zespołach grobowych od początku
okresu wpływów rzymskich aż po okres wędrówek ludów, a nawet później. Występują one licznie
na terenach Barbaricum, a szczególną ich koncentrację obserwuje się w kulturze wielbarskiej i kręgu zachodniobałtyjskim, co dotyczy zwłaszcza
egzemplarzy wykonanych ze szkła nieprzeziernego, typów TM6–12 (M. Tempelmann-Mączyńska
1985a, 18, 27, tabl. 1, 21–22).
Węższe ramy chronologiczne mają paciorki
cylindryczne, żebrowane, z niebieskiego przeziernego szkła, typu TM181, występujące najliczniej
w fazie B2, przeżywające się jeszcze w stadium
B2/C1, aż po fazę C2. Podobnie jak poprzednie typy
analizowanych paciorków znajdowane są one często w obrębie kultury wielbarskiej, ale także na Pomorzu Zachodnim (M. Tempelmann-Mączyńska
1985a, 20, 42–43, 45, tabl. 3, 41).
Bardzo podobny zakres chronologiczny
i rozprzestrzenienie wykazują paciorki typu
TM286 z kolorowymi pasmami poziomymi, przy
czym oprócz terenów kultury wielbarskiej licznie
występują również w kręgu kultur zachodniobałtyjskich (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a,
21, 55, tabl. 7, 49). Chronologia czwartego paciorka szklanego, z ornamentem roślinnym (typ
zbliżony do TM355), ustalona została na wczesny okres rzymski; występowanie takich form
ogranicza się przede wszystkim do cmentarzysk

■■Ryc. 4. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt

102 – wyposażenie grobu. Fot.: J. Strobin.

kultury wielbarskiej. Zbliżone okazy odkryto na
cmentarzysku w Lubowidzu, w grobach z fazy
B2 (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 22, 58–59,
186, tabl. 11, 54; R. Wołągiewicz 1995, 22–22, 40,
tabl. XVI/105:6, XVII/109:10).
Najliczniejszą grupę zabytków w obiekcie
102 stanowią wyroby z bursztynu: 75 paciorków i trzy wisiorki (wszystkie wykonane ręcznie). W dużej liczbie reprezentowane są paciorki
z grupy XXX, czyli okazy krążkowate typów
TM388 (1 paciorek: Ryc. 3:7e) i TM389 (37 paciorków: Ryc. 3:7f ), a także o soczewkowatym
przekroju typu TM391 (19 paciorków: Ryc. 3:7g).
Pojawienie się paciorków bursztynowych z tej
grupy można umieścić już w młodszym okresie
przedrzymskim9, przy czym upowszechniają się
one na Pomorzu i w kręgu kultur zachodniobałtyjskich w okresie wpływów rzymskich i pozostają
w użyciu aż po okres wędrówek ludów (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 24, 65–67, tab. 5, tabl.
9

8

Tu omyłkowo zabytki podpisane jako pochodzące z grobu 102.
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15, 58–59). W ramach odkrytej kolii skromniej
reprezentowane są paciorki beczułkowate typu
TM392 (5 okazów: Ryc. 3:7h), współwystępujące
w zespołach grobowych wraz z paciorkami grupy
XXX, i notowane od fazy B1 aż po fazę D, głównie
na Pomorzu (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a,
24, 67–68, tabl. 14, 60). Analogiczne rozprzestrzenienie i chronologia cechuje formy dwustożkowate (TM395 – 11 okazów: Ryc. 3:7i), choć spotyka
się je także na stanowiskach kultury przeworskiej
i w północnych Niemczech (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 24, 68, tabl. 15, 61).
Odkryty w ramach kolii niski paciorek stożkowaty, zbliżony do typu TM402 (Ryc. 3:7j) należy
ogólnie do form mało rozpowszechnionych, pojawiających się w kulturze wielbarskiej w grobach
z faz B2 i B2/C1 (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a,
24, 69–70, tabl. 15, 63). Do rzadkich znalezisk należy również niski paciorek o formie sześciennej
(Ryc. 3:7k), zbliżony do typu TM420 z grupy XL,

Paciorki bursztynowe odkryto w Buczku, pow. białogardzki (d. Butzke: J. Kostrzewski 1919, 10, zest. 15), okazy krążkowate pochodzą z grobów
kultury oksywskiej w Wygodzie, pow. białogardzki (H. Machajewski 2001, 16, tabl. IV/29:3), Wyczechowie, pow. kartuski (A. Strobin 2011, tabl.
V/19:1) i Brzynie (niepubl.).
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obejmującej paciorki i wisiorki geometryczne
oraz nieregularnych form (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 24, 73, tabl. 16, 66). Przykładem dla
typu 420 stał się okaz określony jako wisiorek (ok.
2,5×2,5 cm) z grobu 50/1894 w Ciepłym (d. Warmhof), pow. tczewski, datowany na stadium B2/C1,
ewentualnie B2/C1–C1a (A. Schmidt 1902, 114–115,
tabl. VII:6). Choć odkryty w Brzynie zabytek jest
ponad dwukrotnie mniejszy, można zaliczyć go
do wspomnianego typu. Pozostałe zabytki bursztynowe, odkryte również pojedynczo, reprezentowane są przez trzy wisiorki z grup XL i XLI. Do
pierwszej z nich zaliczono wisiorek o formie delikatnie wydłużonej nieregularnej, toporkowatej,
typu TM416a (Ryc. 3:7l). Wisiorki takiego kształtu pojawiają się w zespołach grobowych od faz
B2 i B2/C1, głównie na Pomorzu, spotykane są także później, po fazę D (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 24, 72, tabl. 15, 65). Bursztynowe wisiorki
w kształcie topora znajdują odpowiedniki wśród
okazów wykonanych ze srebra lub stopów miedzi.
Według A. Kokowskiego (1998, 102) pierwowzorem wisiorków metalowych spotykanych w młodszym okresie rzymskim mogły być właśnie ozdoby
bursztynowe noszone przez ludność kultury wielbarskiej. Do grupy XLI, paciorków i wisiorków różnych form, zaliczono wisiorek kapsułkowaty, typu
TM422a (Ryc. 3:7m). Przyjmuje się, że wykonane
z bursztynu ozdoby są imitacją wisiorków wykonanych z metalu (K. Raddatz 1957, 135–138, mapa 14).
Występowanie wisiorków wykonanych z sukcynitu prawie bez wyjątków związane jest z zasięgiem kultury wielbarskiej, a ich chronologia
pokrywa się z czasem używania na Pomorzu

okazów metalowych – ze stopu miedzi i srebra
– i trwa od fazy B2 po fazę C1 (M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 24, 73, tabl. 16, 66; K. Raddatz
1996, 250–251, 281–286; A. Cieśliński 2010, 84).
Ogólnie do grupy XLI można zaliczyć znaleziony pojedynczo wisiorek o kształcie kulistym (Ryc.
3:7n), który nie znajduje analogii wśród okazów
robionych ręcznie, wykazuje natomiast pewne
podobieństwo do wykonanych na tokarce wisiorków ósemkowatych z przewężeniem na główce,
typu 465 grupy LV, o chronologii obejmującej
młodszy okres rzymski i okres wędrówek ludów
(M. Tempelmann-Mączyńska 1985a, 25, 82–83,
tabl. 18, tab. 7). Wisiorek z Brzyna nawiązuje do
analogicznych zabytków z metali szlachetnych,
określanych jako wisiorki kuliste (E. Blume 1912,
93–95; A. von Müller 1957), a przede wszystkim
do wydzielonego przez A. Kokowskiego typu
Ib1, cechującego się kulistym korpusem i brakiem zwieńczenia dołu. Ta forma ozdób noszona była przede wszystkim przez ludność kultury
wielbarskiej w fazie B2/C1–C1a (A. Kokowski 1991,
117–118–121, rys. 7; por. także A. Cieśliński 2010,
82–83).
Dodatkowe wyposażenie grobu stanowił jeden niecharakterystyczny fragment ceramiki,
pochodzący z brzuśca naczynia, o średniej grubości ścianki, a także dwustożkowaty przęślik
gliniany (Ryc. 1:9). Przęśliki stanowią narzędzia
szeroko rozpowszechnione w okresie rzymskim
na terenach barbarzyńskich i uznawane są, pomimo obecności także w pochówkach męskich,
przede wszystkim za atrybut kobiecy (por. ostatnio K. Skóra 2015, 90–91, tab. 27).

Techniczne aspekty produkcji bransolet taśmowatych i zapinek typu A.95
Pary bransolet taśmowatych i zapinek A.95 z grobu 102 w Brzynie wykazują identyczną formę
i zdobnictwo, jedynie w naramiennikach zostały odmiennie założone zakończenia. Obydwa
komplety stanowią przykłady opanowania metod produkcyjnych, dających możliwości prostego powielania kształtów i detali zdobniczych.
Sposoby te były dużym ułatwieniem przy wykonywaniu biżuterii. W zamieszczonych rekon-
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strukcjach przedstawiono metody produkcyjne
dotyczące zarówno technik podstawowych (kucie), jak i zdobniczych (tłoczone aplikacje), w obu
przypadkach pozwalające wykonać kolejne egzemplarze o takim samym kształcie.
Bransolety taśmowate są formami otwartymi,
wąskimi, ale dość masywnymi. Strona zewnętrzna ozdób została ukształtowana symetrycznie,
w trzy żebra: środkowe, większe i wysklepione

■■Ryc. 5. Foremnik i odkuty profil bransolety

taśmowatej. Fot.: J. Strobin.

oraz dwa mniejsze, po bokach. Profile obu bransolet są identyczne i zachowują regularny kształt na
całej długości – szerokość kabłąka wynosi 8,7 mm,
a szerokość żebra środkowego ok. 3,5 mm. Końce
bransolet są nieznacznie poszerzone i spłaszczone, prawdopodobnie przez delikatne rozklepanie
krawędzi, lecz nawet tu profil kabłąka z trzema
żebrami nie uległ zmianie. Opisana miarowość
kształtów powstała prawdopodobnie w wyniku wykucia ich w foremniku, narzędziu które
zazwyczaj jest kowadłem lub metalową płytką,
z uformowanym negatywem wzoru. Przygotowaną rozmiarem sztabkę umieszczano w foremniku,
a następnie pobijając i przesuwając, kształtowano
ją w określony profil (Ryc. 5). Współcześnie, podobne narzędzia stosowane są w kowalstwie żelaza, ale dawniej w rzemiosłach metalowych kultur
antycznych i barbarzyńskich służyły także do odkuwania profili przedmiotów ze stopów miedzi
i metali szlachetnych (J. Strobin 2000; M. Becker 2010, 656, tabl. 151:2; B. Armbruster 2012,
ryc. 11:d).
Bransolety zostały ozdobione identycznym
zestawem ornamentów wybijanych, charaktery-

■■Ryc. 6. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt

102 – zbliżenie na ornamenty bransolety (por.
Ryc. 2–6). Fot.: J. Strobin.

Pobrano z https://repozytorium.bg.ug.edu.pl / Downloaded from Repository of University of Gdańsk 2023-01-08

150

KULTURA WIELBARSKA I GRUPA MASŁOMĘCKA

Uwagi na temat produkcji bransolet taśmowatych i zapinek A.95 zdobionych foliami z metali szlachetnych...

określić imitacją nacinania. Analizując stylistykę bransolet taśmowatych z Brzyna, zauważalne
są nawiązania do form starszych – sztabkowatych.
Zarówno wąskie, zbliżone w przekroju do pręta
kabłąki, jak i zdobienie kółkami oraz środkowym
pasmem pseudoperełkowania, wyraźnie nawiązuje do form z wczesnego okresu rzymskiego (por.
uwagi wyżej). Istotnym novum, które wpłynęło
na zmianę kształtu, odmiennego od bransolet
sztabkowatych, było użycie foremnika i zastosowanie podziałów wzdłuż kabłąka, wydzielenie
trzech plastycznych wałeczków oraz spłaszczenie
przekroju kabłąka. Dalsza ewolucja kształtu tego

■■Ryc. 7. Rekonstrukcja zdobienia bransolety;

powyżej zbliżenie na puncyny. Fot.: J. Strobin.

■■Ryc. 8. Brzyno, pow. pucki, stan. 7. Obiekt

102 – srebrna aplikacja zapinki (por. Ryc. 1:2).
Fot.: J. Strobin.

stycznych dla biżuterii kultury wielbarskiej. Na
środkowym, dominującym wałeczku, naniesiono pasmo podwójnych punktów o regularnym

rozstawie, szerokim na 1,2 mm, a na żebrach
bocznych wybito pary kółek o średnicy 1,7 mm,
w odstępach co 1,2 cm (Ryc. 6). Zdobienie centralne wykonano puncyną o łukowato wklęsłym
ostrzu, zakończonym po bokach dwoma kłami. Przedstawienie wybitego motywu wynikało
z uformowania powierzchni zdobionej i siły bicia.
W przypadku zdobienia wąskiego, uwypuklonego
wałeczka, mieszczącego się między kłami wybijaka, otrzymywano motyw nacinania, które przy
zachowaniu regularności daje wręcz wrażenie
aplikacji z perełkowanego drutu (J. Strobin 2013,
125, ryc. 8). Przy zdobieniu płaskiej powierzchni, jak w przypadku naramienników z Brzyna,
w trakcie wybijania zaznaczały się jedynie kły,
prezentujące się jako symetryczne punkty. Przy
mocniejszym uderzaniu puncą w lico ozdoby,
punkty te łączą się z cienką linią odznaczającego
się ostrza (Ryc. 7). Pomimo, że w obu przypadkach zastosowano identyczne narzędzie, wzory
są całkowicie odmienne, a drugi z nich można

typu bransolet doprowadziła do uformowania
przekroju taśmowatego, silnie przeprofilowanego, z licznymi żeberkami, zdobionymi nacinaniem i zygzakami.
Kolejnymi ozdobami w prezentowanym zespole, będącymi przykładem opanowania przez
barbarzyńskich złotników metod powielania
i wykonywania identycznych ozdób, są zapinki
określone jako typ A.95, pokryte aplikacjami z tłoczonych folii. Dokładna obserwacja tych masywnych, pełnych form pozwala zarejestrować detale
kształtu, które poświadczają uformowanie i odlanie z tego samego modelu. Obydwie zapinki ozdo-
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■■Ryc. 9. Replika zapinki Almgren 95 ze wzor-

nikiem do tłoczenia i luźnymi blaszkami. Fot.:
J. Strobin.
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biono nakładkami o identycznym wzorze, które
wykonano z blaszki o grubości 0,18–0,25 mm, ze
stopu srebra, o dominującej zawartości składnika podstawowego. Aplikacje osadzono na spoiwie
na bazie cyny i ołowiu, co poświadczają skorodowane, wykruszające się, ciemnoszare pozostałości. Na wszystkich blaszkach zachował się
ten sam odcisk filigranowego wzornika, składający się z podwójnych, perełkowanych drutów po bokach i gładkiego, cieńszego, ułożonego
środkiem (Ryc. 8). Szerokość srebrnych nakładek
wynosi ok. 5,5 do 6 mm, a dokładne pomiary pozwalają odtworzyć wymiar części składowych patrycy użytej do tłoczenia blaszek. Średnica drutu
perełkowanego wynosi ok. 1,2 mm, a gładkiego ok.
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1 mm (4×1,2 mm + 1 mm = 5,8 mm). Zauważalną
różnicę, wynikającą z docinania i pasowania ich
do wymiarów podłoża, zarejestrowano w szerokości niektórych aplikacji. Dowodzi to niezwykłej
precyzji i dbałości o detale. W obydwu zapinkach
grzebyki na zakończeniu nóżek są nieznacznie
węższe (o 0,5 mm). Różnice te zmusiły starożytnego wykonawcę do przycięcia krawędzi blaszek,
co z kolei spowodowało nieznaczne uszczuplenie wzoru. W prezentowanej rekonstrukcji (Ryc.
9) użyto wzornika filigranowego, a do odciśnięcia aplikacji blaszki o grubości 0,2 mm, ze stopu
o 97% zawartości srebra. Aplikacje przylutowano do mosiężnego podłoża spoiwem cynowo-
-ołowiowym, o proporcjach 2:1.

Podsumowanie
Prezentowany zespół, datowany na stadium B2/C1,
pomimo braku wystarczającego do analizy antropologicznej materiału kostnego, na podstawie archeologicznych wyznaczników płci można
uznać za grób kobiety (por. R. Wołągiewicz 1981,
170; M. Sajkowska 1981, 248; M. Tempelmann-Mączyńska 1985b, 6–7; K. Skóra 2015, 89–90, tab.
27). Zmarłą osobę ułożono w trumnie kłodowej
w pozycji najpewniej wyprostowanej, z podgiętymi ramionami i dłońmi złożonymi na brzuchu.
Na metalowe elementy stroju składały się trzy zapinki: dwie analogiczne umieszczone na ramionach, skierowane główkami w dół i jedna ułożona
poziomo na piersi. Przeguby dłoni ozdabiały taśmowate bransolety, przy których zachowały się
resztki tkaniny wełnianej, natomiast skórzany pas
należał do skromniejszych, bowiem jedyny metalowy element stanowiła sprzączka. Efektowną
ozdobą stroju była kolia, składająca się z paciorków bursztynowych i kilku szklanych, pierwotnie
podtrzymywana dwoma jednakowymi zapinkami
pokrytymi foliami z metali szlachetnych. Układ
kolii w grobie wskazuje, że sznurek z nanizanymi
paciorkami uległ zerwaniu.
Sposób wykonania zapinek i bransolet potwierdza stosowanie technik powielania przez
złotników kultury wielbarskiej. Umiejętności te
stosowano w podstawowych metodach produk-

cji, jak kucie czy odlewanie, a także w ornamentowaniu, co przedstawiono na przykładzie aplikacji
zapinek. Metody te były sporym ułatwieniem
w wytwarzaniu biżuterii, ale służyły jedynie do
wykonania podstawowego kształtu lub elementu.
Dalsze czynności, przede wszystkim zdobnicze,
nadawały wyrobom cechy indywidualne. Identyczność formy ograniczana była do pary ozdób,
przypisanych konkretnej osobie, co doskonale
widoczne jest w publikowanym zespole grobowym. Taka koncepcja wytwarzania przedmiotów
była odmienna od produkcji masowej jaką stosowano w pracowniach Cesarstwa Rzymskiego,
gdzie wzór, np. mosiężnej zapinki, był powielany z pierwowzoru (S. Cociş 2004, 25). Pomimo opisanych powyżej przykładów udogodnień
technicznych, w biżuterii barbarzyńskiej dominuje indywidualizacja, realizowana w detalach,
a przedmioty w ten sposób wykonane przypuszczalnie określały ich użytkownika w lokalnych
społecznościach. Prawdopodobną zaletą takiego wykonywania ozdób była też możliwość ich
identyfikacji w przypadku zagubienia, a zazwyczaj były to przedmioty cenne i niezbędne, noszone nawet przez kilkadziesiąt lat.
Kolejnym, istotnym czynnikiem stymulującym upowszechnianie technik powielania
ozdób był sposób ubierania się kobiet w spo-

łecznościach antycznych i barbarzyńskich. Powszechne w tym czasie noszenie prostej sukni
typu peplos wymuszało spinanie jej parą zapinek. W kulturze wielbarskiej moda ta pojawiła
się w początkach wczesnego okresu rzymskiego
i pomimo wzbogacania stroju o kolejne fibule
w czasach późniejszych, to symetryczny układ
z dwoma identycznymi formami na wysokości
obojczyków nie uległ zmianie (M. Tempelmann-Mączyńska 1985b, 54–59; M. Sajkowska 1981,
255–259).

Zwyczaj nakładania par ozdób przyjęto też
w bransoletach, czego doskonałym przykładem
jest zaprezentowany komplet z obiektu 102. Badania w zakresie stroju kobiecego w kulturze wielbarskiej wskazują, że w okresie od późniejszego
odcinka fazy B2 po fazę B2/C1–C1a staje się on nie
tylko bogaty, ale także zróżnicowany (M. Sajkowska 1981, 255–259; M. Tempelmann-Mączyńska
1985b, 57–59; 1988, 206, 209), a wyposażenie zaprezentowanego grobu w kontekście innych z tego
okresu na Pomorzu, można uznać za powszechne.
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Remarks on production of band bracelets and Almgren
95 fibulae ornamented with precious metal foil, on the basis
of Wielbark culture findings in Brzyno, site 7, Puck district
Summary
In recent years, various studies on the Roman Period have repeatedly shown growing interest in the
issue of production of items of clothing as well as
ornaments worn by barbaric communities. The
eponymous site 7 (former site 12) in Brzyno, located on Żarnowiecka Highland, has been the object of systematic archaeological excavations since
2011. As a result, over 280 archaeological features
have been discovered, with chronology dating back
to early Bronze Period, up to early Middle Ages.
The article’s main concern is inhumation (feature 102) and its inventory consisting of Almgren
95 and 128 fibulae, belt buckle D1-type, a pair
of ornamented band bracelets, glass and amber
beads necklace, large blue-glass bead, spindle
whorl and pottery sherds (Fig. 1–4). The feature
is dated on B2/C1 stadium and despite the lack of
preserved bones, on the basis of the inventory it
is considered a female burial.

The article draws attention to some technical aspects of production of band bracelets and
Almgren 95 fibulae which constitute ornaments
characteristic of Wielbark culture craft. The items
indicate proficiency in production techniques
which enabled craftsmen to replicate shapes and
ornament details easily. Attached reconstructions depict production methods, including basic
as well as decorative techniques (hammering and
imprinting) which allow the production of subsequent items with the same pattern (Fig. 5–9).
Acquiring these methods made jewelry production easier but did not result in mass production.
Further processing allowed more individual features, and identical form and detail was achieved
to create sets of jewelry for individual owners.
Such tendencies in metal crafts of Wielbark culture are reflected in reconstructed fibulae and
bracelets.
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NOTA OD REDAKCJI
Przygotowując do druku dwutomową Księgę poświęconą Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu
przyjęliśmy następujący zasady:
■■ łacińską transliterację cyrylicy zgodną z normą
międzynarodową ISO 9 we wszystkich tekstach
w językach polskim, angielskim i niemieckim
■■ w tekstach w językach polskim, angielskim
i niemieckim nie transliterowano jedynie nazw
własnych kultur, krain geograficznych i rzek
pozostawiając zapis powszechnie stosowany
w każdym z tych języków
■■ w tekstach w językach polskim, angielskim
i niemieckim wszystkie cyryliczne pozycje
bibliograficzne zapisano w postaci transliterowanej, umieszczając poniżej także zapis oryginalny
■■ w tekstach w językach polskim i rosyjskim nazwy jednostek administracyjnych Polski, Rosji
i Ukrainy (np. powiatów, województw, rajonów, oblasti) zapisano w formie przymiotnikowej, obowiązującej w tych krajach

■■

■■

■■

w tekstach w językach angielskim i niemieckim, w tym w streszczeniach w tych językach,
nazwy jednostek administracyjnych Polski,
Rosji i Ukrainy zapisano w formie rzeczownikowej, podając także, najczęściej przy pierwszym użyciu, oryginalny zapis cyryliczny nazw
rosyjskich i ukraińskich
w tekstach w języku polskim nazwy jednostek administracyjnych Rosji i Ukrainy zapisano w formie rzeczownikowej, podając także,
najczęściej przy pierwszym użyciu, oryginalny
zapis cyryliczny
w skróconym zapisie nazw państw, z małymi
wyjątkami, zastosowano zalecany, dwuliterowy kod ISO (ISO 3166 alpha-2).

Oczywiście w uzasadnionych wypadkach pozwoliliśmy sobie na pewne odstępstwa od powyższych reguł.
Redakcja

A NOTE FROM THE EDITORS
When preparing this two-volume Festschrift for
Professor Andrzej Kokowski we have adopted the
following rules:
■■ Latin transliteration of the Cyrillic script following the international norm ISO 9 in all the
texts in Polish, English and German
■■ in the Polish, English and German texts, only
the proper names of cultures, geographical
places and rivers were not transliterated, leaving the commonly used notation in each of the
languages in question
■■ in the Polish, English and German texts all the
Cyrillic bibliographical entries were transliterated, leaving the original notation below
■■ in the Polish and Russian texts, the names
of administrative units of Poland, Russia and
Ukraine (e.g. districts, voivodships, regions
and oblasts) were written in the adjectival form
which is in force in the respective countries

■■

■■

■■

in the texts in English and German, including the summaries of the texts, the names of
the administrative units of Poland, Russia and
Ukraine are given in the nominal form, providing also, upon first use, the original Cyrillic notation of Russian and Ukrainian names
in the texts in Polish, the names of administrative units of Russia and Ukraine are given
in the nominal form, providing also, upon first
use, the original Cyrillic notation
in the contractions of country names, with
small exceptions, the recommended two-letter
ISO code (ISO 3166 alpha-2) was used.

In justified cases we allowed for certain deviations
from the above rules
The Editors
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ABBREVIATIONS
AA ☞ Acta Archaeologica
AAC ☞ Acta Archaeologica Carpathica
AarbKøb ☞ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed
og Historie
AAustr ☞ Archaeologia Austriaca
ActaArchHung ☞ Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
ActaPraehistA ☞ Acta Praehistorica et Archaeologica
AiBB ☞ Archäologie in Berlin und Brandenburg
AIHV ☞ Annales du Congrès de l’Association
Internationale pour l’Histoire du Verre”, Liège
AL ☞ Archaeologia Lituana
APolski ☞ Archeologia Polski
APŚ ☞ Archeologia Polski Środkowowschodniej,
Lublin
Arbeitsber. Bodendenkmalpfl. Brandenburg ☞
Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in
Brandenburg
ArbFBerSächs ☞ Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Badendenkmalpflege
Arch.Baltica ☞ Archaeologia Baltica
Arch. Korrbl. ☞ Archäologisches Korrespondenzblatt
ARozhl ☞ Archeologické Rozhledy
BARIntSer ☞ British Archaeological Reports, International Series, Oxford
Beiträge zu römischer und barbarischer
Bewaffnung ☞ C. von Carnap-Bornheim (ed.),
Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchrristlichen
Jahrhunderten. Akten des 2. Internationalen
Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 20. bis 24.
Februar 1994, Veröfftlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 8,
Marburg-Lublin 1994
BerRGK ☞ Bericht der Römisch-Germanischen
Kommission
EAZ ☞ Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift

Europa barbarica ☞ P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (eds.), Europa barbarica.
Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, Lublin 2005
FPP ☞ Folia Praehistorica Posnaniensia
Goci i ich sąsiedzi ☞ W. Nowakowski (ed.), Goci
i ich sąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji „Goci na Pomorzu Środkowym”, Koszalin
28–29 października 2005, Koszalińskie Zeszyty
Muzealne, Seria A: Studia Archaeologica Pomeranica II, Koszalin 2006
HS ☞ Hersonesskij Sbornik / Херсонесский
Сборник (=ХС)
100 Jahre Fibelformen ☞ J. Kunov (ed.), 100 Jahre
Fibelformen nach Oscar Almgren, Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 Kleinmachnow, Land Brandenburg, Forschungen zur
Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf
1998
IAK ☞ Izvestiâ Imperatorskoj Arheologičeskoj Komissii / Известия Императорской
Археологической Комиссии (=ИАК)
InvArch ☞ Inventaria Archaeologica, Pologne
JbRGZM ☞ Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
Kontakt–Kooperation–Konflikt ☞ C. von Carnap-Bornheim (ed.), Kontakt – Kooperation – Konflikt. Internationales Kolloquium
des Vorgeschichtlichen Seminars der
Philipps-Universität Marburg, 12.–16. Februar
1998, Neumünster 2003
Kontakty ponadregionalne… ☞ M. Fudziński, H. Paner (eds.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe
w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu,
Gdańsk 2015
KSIA ☞ Kratkie soobŝeniâ Instituta arheologii / Краткие сообщения Института
археологии (=КСИА)
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Kultura bogaczewska ☞ A. Bitner-Wróblewska
(ed.), Kultura bogaczewska w 20 lat później.
Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa
2007
Kultura wielbarska ☞ J. Gurba, A. Kokowski
(eds.), Kultura wielbarska w młodszym okresie
rzymskim, t. I 1988, II 1989, Lublin
KZM ☞ Koszalińskie Zeszyty Muzealne
LA ☞ Lietuvos archeologija
MAIET ☞ Materialy po arheologii, istorii i ètnografii Tavrii / Материалы по археологии,
истории и этнографии Таврии (= МАИЭТ),
Simferopol’-Kerč / Симферополь-Керч
MANH ☞ Materiały Archeologiczne Nowej Huty
MatArch ☞ Materiały Archeologiczne
MIA ☞ Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR / Материалы и исследования по
археологии СССР (=МИА), Moskva / Москва
Mon.Arch. Barbarica ☞ Monumenta Archaeologica Barbarica, Kraków-Warszawa
Mon. Stud. Gothica ☞ A. Kokowski (ed.), Monumenta Studia Gothica, Lublin
Monographien RGZM ☞ Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz
MSROA ☞ Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
MS ☞ Materiały Starożytne, Warszawa
MSiW ☞ Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, Warszawa
Nachrbl.Dt.Vorzeit ☞ Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit
Nowe materiały kultury wielbarskiej ☞ M. Fudziński, H. Paner (eds.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury
wielbarskiej, Gdańsk 2007
Officina archaeologica optima ☞ W. Nowakowski, A. Szela (eds.), Officina archaeologica
optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P: Prehistory
and Middle Ages VII, Warszawa 2001
Orbis Barbarorum ☞ J. Andrzejowski, C. von
Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny
(eds.), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus
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Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, Mon.Arch. Barbarica, Series
Gemina VI, Warszawa-Schleswig 2017
PamA ☞ Památky Archeologické
PArch ☞ Przegląd Archeologiczny
PMMAiE ☞ Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria
archeologiczna
Pogranicze trzech światów ☞ W. Nowakowski, A. Szela (eds.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej
i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań
i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages
XIV, Warszawa 2006
PomAnt ☞ Pomorania Antiqua
Prussia ☞ Siztungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia (Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde)
PZ ☞ Praehistorische Zeitschrift
RArch. ☞ Recherches Archéologiques
RA ☞ Rossijskaâ arheologiâ / Российская
археология (=РA)
RB ☞ Rocznik Białostocki
RGA ☞ J. Hoops. I–IV (ed.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Straßburg 1911–
1919;
H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde,
Berlin, New York
RGF ☞ Römisch-Germanische Forschungen,
Berlin-Leipzig-Mainz
SA ☞ Sovetskaâ arheologiâ / Советская
археология (= СA)
SaalbJb ☞ Saalburg-Jahrbuch
SAI ☞ Arheologiâ SSSR, Svod Arheologičeskih Istočnikov / Свод археологических
источников (=САИ), Moskva / Москва
SCIVA ☞ Studii şi cercetări de istorie veche şi
arheologie
SGD N.F. ☞ Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig N.F.
Sil.Ant. ☞ Silesia Antiqua
SlovA ☞ Slovenská Archeológia
Spisy Brno ☞ Spisy Archeologického Ústavu AV
ČR Brno, Brno

SprArch. ☞ Sprawozdania Archeologiczne
StudArch ☞ Studia Archeologiczne, Wrocław
Studia Gothica ☞ A. Kokowski (ed.), Studia
Gothica, Lublin
Stud.Sachsenforsch. ☞ Studien zur Sachsenforschung
Štud. Zvěsti ☞ Študijné Zvěsti Archeologického
Ústavu SAV (Slovenskej Akadémie Ved)

Terra Barbarica ☞ A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (eds.),
Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie
Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, II,
Łódź-Warszawa 2010
WA ☞ Wiadomości Archeologiczne
ZNUJ PA ☞ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Archeologiczne, Kraków

БГУ ☞ Брянский Государственный
университет
ВГУ ☞ Воронежский Государственный
университет
ГИМ ☞ Государственный Исторический
музей, Москва
ИАК ☞ Известия Императорской
Археологической Комиссии (=IAK)
ИА РАН ☞ Институт археологии Российской
академии наук
ИИМК РАН ☞ Институт истории
материальной культуры Российской
академии наук
КВАЭ ☞ Камско-Вятская археологическая
экспедиция
КСИА ☞ Краткие сообщения Института
археологии (=KSIA)

МАИЭТ ☞ Материалы по археологии,
истории и этнографии Таврии (=MAIET)
МЗКП ☞ Музей-заповедник «Куликово поле»,
Тула
МИА ☞ Материалы и исследования по
археологии СССР, Москва (=MIA)
ММ ☞ Музей Москвы
МНИИЯЛИЭ ☞ Мордовский научно-исследовательский институт язык,
литературы истории, экономики
РА ☞ Российская археология (=RA)
CA ☞ Советская археология (=SA)
САИ ☞ Свод археологических источников
(=SAI)
ХС ☞ Херсонесский Сборник (=HS)
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