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CERAMIKA JAKO ŹRÓDŁO
DO STUDIÓW NAD PRZEMIANAMI KULTUROWYMI
I OSADNICZYMI U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI
I W POCZĄTKACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Wyniki studiów nad materiałami ceramicznymi od
dłuższego czasu stanowią ważny argument w dyskusji
nad charakterem przemian kulturowych i osadniczych,
zachodzących u schyłku starożytności i w początkach
wczesnego średniowiecza na mającym kluczowe zna
czenie dla sporu o etnogenezę Słowian obszarze dorze
czy Odry i Wisły. Uwaga ta odnosi się zasadniczo do
terytorium objętego zasięgiem kultury przeworskiej,
z której środowiska niektórzy badacze próbowali wy
wodzić prototypy naczyń typu praskiego1. W końco
wych stadiach okresu rzymskiego oraz we wczesnej fa
zie okresu wędrówek ludów obserwuje się zmiany
w charakterze materiałów sepulkralnych pochodzących
z obszaru kultury przeworskiej, a także wyraźne zmniej
szenie się ich liczby. Z tego względu znacząco wzrasta
rola osad, a tym samym ceramiki, stanowiącej często je
dyną odkrywaną na nich kategorię zabytków ruchomych,
jako istotnego źródła do poznania procesu przemian osad
niczych u schyłku starożytności (K. Godłowski 1985,
s. 113-115; M. Mączyńska 1998, s. 66-71). W tym kon
tekście za niezwykle ważny problem uznać należy kwe
stię możliwości identyfikacji materiałów ceramicznych
odpowiadających najpóźniejszej fazie rozwoju kultury
przeworskiej, a zatem zagadnienie dystynktywności
chronologicznej ceramiki występującej w fazach C3-D
(J. Rodzińska-Nowak 2000, s. 193-194).
Wyniki nowych badań nad materiałami pochodzący
mi z osad, a niekiedy również z cmentarzysk omawia
nej kultury2 z terenu Małopolski, Śląska, Polski Środ
1 K. Jażdżewski 1948, s. 135-140; 1958; J. Marciniak 1948;
J. Szydłowski 1957, s. 62, 68-70; 1970, s. 87-88; Z. Trudzik
1959a, s. 69-105; 1959b, s. 31-37; 1960, s. 19-29; J. Kostrzewski 1961, s. 14-26; I. P. Rusanova 1976, s. 196-215; V. V.
Sedov 1979; K. Godłowski 2000, s. 98-99, 102.
2 Mam tu na myśli zarówno wyniki badań terenowych pro
wadzonych ostatnio na nowo odkrytych stanowiskach, jak

kowej i Wielkopolski wykazały, że w jej obrębie
w młodszym i późnym okresie rzymskim wyraźnie ry
suje się terytorialne zróżnicowanie wytwórczości garn
carskiej. Widoczne jest ono przede wszystkim w zakre
sie technologii, natomiast w nieco mniejszym stopniu
także w zakresie morfologii i zdobienia ceramiki wyko
nanej na kole. Ponadto poszczególne, wymienione wy
żej obszary różnią się między sobą częstotliwością
występowania niektórych form naczyń lub typów ich
dekoracji. Pewne różnice regionalne, zarówno techno
logiczne, jak i stylistyczne, widoczne zwłaszcza w młod
szych fazach rozwoju kultury przeworskiej, wykazuje
również ceramika lepiona ręcznie (por. K. Godłowski
1981, s. 73; J. Szydłowski 1974; 1977).
Formy naczyń wykonywanych na kole przez ludność
kultury przeworskiej w zdecydowanej większości przy
padków trzeba uznać za długotrwałe. Tylko nieliczne
spośród nich są charakterystyczne dla wąskich przedzia
łów chronologicznych. Uwaga ta dotyczy również faz
C3-D. Niewątpliwie do wspomnianych faz należy od
nosić egzemplarze naśladujące kształty wiader klepkonp. na osadach zlokalizowanych na prawym brzegu dolnej Raby
(J. Okoński 1996; 1997; 1999-2000; J. Kordecki, J. Okoński
1999), w rejonie Bełchatowa (P. Frąsiak, B. Gwóźdź, W. Siciński 2000) czy w Wielkopolsce (H. Machajewski 1997; D. Żychliński 1999; T. Makiewicz 2001a; 2001 b), jak również re
zultaty analizy materiałów pozyskanych w trakcie dawniej
szych badań wykopaliskowych, np. na terenie tzw. podkra
kowskiego ośrodka wytwórczości garncarskiej (H. Dobrzańska
1990a, 1990b; 2000; G. Glanc-Kwaśny 1997; J. Rodak 1998;
G. Glanc-Kwaśny, J. Rodak 2000), na osadzie w Jakuszowicach, stan. 2, pow. Kazimierza Wielka (J. Rodzińska-Nowak
1992; 2000; w druku; K. Godłowski, J. Rodzińska-Nowak
1995) oraz na cmentarzysku w Opatowie, stan. 1, pow. Kło
buck (niepublikowane dotąd wyniki programu badawczego
realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Madydy-Legutko z Instytutu Archeologii UJ).
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wych (ryc. 1:1-3), występujące w obrębie tzw. grupy
dobrodzieńskiej (J. Szydłowski 1974, s. 85, tabl. CXIV,
CXV:b; 1976; 1984, ryc. 9). Wyniki analizy inwentarzy
ceramicznych pochodzących z innych terenów Barharicum wskazują, że obecność wspomnianych form zwią
zana jest z pewną interregionalną tendencją stylistycz
ną, której pojawienie się można synchronizować z fazą
D. Naczynia wiaderkowate wykonane na kole garncar
skim, datowane na wczesną fazę okresu wędrówek lu
dów, znane są bowiem z terytorium objętego zasięgiem
kultury czemiachowskiej oraz z terenu Kotliny Karpac
kiej (J. Szydłowski 1977, s. 119-124, ryc. 15-17; B. V.
Magomedov 1987, ryc. 24:4). Ułamek naczynia wiaderkowatego, wykonanego przy pomocy koła, wystą
pił także na analogicznie datowanej osadzie w Rytrze,
pow. Nowy Sącz (R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1993,
tabl. XXXVLe; R. Madyda-Legutko 1996, s. 80), zali
czonej do tzw. grupy północnokarpackiej, wyróżnionej
przez K. Pietę (1987; 1991).
Do fazy D należy również odnosić wąskootworowe
okazy o gładkich powierzchniach, zbliżone do form
flaszowatych, zaopatrzone w krezowaty wylew (ryc. 2:1,
2), poświadczone na osadzie w Jakuszowicach, stan. 2,
pow. Kazimierza Wielka, w stropie warstwy kulturowej
datowanej na młodszy i późny okres rzymski. Do wspo
mnianych naczyń brak jest dotąd analogii z obszaru
objętego zasięgiem kultury przeworskiej, są one nato
miast znane z terenu środkowego dorzecza Dunaju z
inwentarzy ceramicznych odnoszonych do 1. połowy
V w., które zalicza się do tzw. horyzontu Murga1*.
Z fazami C3-D należy też niewątpliwie łączyć pewne
formy pucharków, szczególnie te, imitujące kształty
i wystrój naczyń szklanych, charakterystycznych dla
wspomnianego odcinka chronologicznego4 (ryc. 1:4-14)
oraz niektóre dzbany, np. egzemplarze o poligonalnym,
kanelowanym brzuścu (H. Dobrzańska 2000, s. 47,
ryc. 14), nawiązujące pod względem morfologii i zdo
bienia do zabytków występujących w środowisku kul
tury czemiachowskiej (B. V. Magomedov 1973, s. 81;
2001, ryc. 44, 47:1-3, 48:1-6), a także na terenie Kotli
ny Karpackiej (Germanen, Hunnen.., s. 195, ryc. IV: 6g,
s. 411, ryc. IX:12).
Późną metrykę mają również naczynia dwustożkowate o niewyodrębnionym lub słabo wyodrębnionym
wylewie (R. Mycielska 1971, s. 198, tabl. 1:4; H. Do
brzańska 1990a, tabl. VII:2, 3; 1990b, s. 35). Zbliżone
formy pochodzące ze stosunkowo licznych stanowisk
położonych na terenie Moraw, Dolnej Austrii oraz Tu
ryngii datowane są na w. V, a w niektórych przypad
kach nawet na początki VI w.5 W świetle wyników ostat
1 M. Pollak 1980; H. Friesinger, H. Kerchler 1981, s. 228,
ryc. 26:3; J. Tejral 1985, s. 128, ryc. 16:1, s. 130.
4 M. Jahn 1925, tabl. XV:4; F. Hufnagel 1940, s. 99, 103,
ryc. 6:2; W. Galasińska-Hrebenda 1969, s. 22, ryc. 9:b; P. Ka
czanowski 1970, s. 109; J. Szydłowski 1974, s. 85, tabl. CXVI;
1977, s. 65; H. Dobrzańska 1980, s. 119-121.
5 H. Friesinger, H. Kerchler 1981; J. Tejral 1985, ryc. 15-18,
24: 1-3; U. Gross 1992, ryc. 4:1-4.

nich badań należy natomiast stwierdzić, że niektóre ka
tegorie naczyń wykonanych na kole, uważane dotąd na
ogół za charakterystyczne dla końcowej fazy rozwoju
kultury przeworskiej, występują w jej środowisku także
we wcześniejszych odcinkach chronologicznych. Uwa
ga ta dotyczy między innymi głębokich mis z krezowatym wylewem, często bogato zdobionych wyświeca
niem, określanych niekiedy w literaturze jako zasobnice (ryc. 3, 5:1), które występują bardzo licznie począw
szy od fazy C2 (H. Dobrzańska 1980, s. 100), ale są
znane również z inwentarzy datowanych na fazę Cl6.
Powyższe stwierdzenie odnosi się także do dzbanów
z wylewem podkreślonym listwą plastyczną i zdobio
nych ornamentem wyświecanym w układach pionowych
(ryc. 4), poświadczonych w Jakuszowicach w piecu
garncarskim datowanym na fazę C2 (K. Godłowski,
J. Rodzińska-Nowak 1995, ryc. 8:6; 9:1, 11; J. Rodziń
ska-Nowak 2000, s. 196-197, ryc. 1:3,4). Na cały młod
szy i późny okres rzymski datować też należy szerokokołnierzowe naczynia zasobowe typu Krausengefasse,
które niektórzy badacze skłonni byli uważać za młod
sze od ceramiki siwej o gładkich i szorstkich powierzch
niach7. W świetle wyników ostatnich badań można rów
nież sądzić, że obecność dekoracji wyświecanej na ce
ramice siwej o gładkich powierzchniach nie stanowi
wyznacznika jej stosunkowo późnej pozycji chronolo
gicznej. Ludność kultury przeworskiej stosowała tę tech
nikę zdobniczą zapewne przez cały młodszy i późny
okres rzymski. W kolejnych fazach wymienionego od
cinka chronologicznego obserwuje się natomiast pewien
wzrost częstotliwości jej występowania (por. K. God
łowski 1977, s. 175; H. Dobrzańska 1980, s. 137-140;
1990, 1990b, s. 50).
Zagadnieniem zasługującym na szczególną uwagę jest
kwestia obecności w inwentarzach kultury przeworskiej,
pochodzących z końcowego etapu jej rozwoju, znale
zisk fragmentów naczyń gamkowatych o szorstkich,
„gruzełkowatych” powierzchniach, wykonanych przy
pomocy koła, określanych jako ceramika „pseudośredniowieczna” (B. v. Richthofen 1926; 1928; K. Godłow
ski 1977, s. 190). Materiały tego typu znane były dotąd
z kilku stanowisk z terenu Śląska, a także z Małopolski,
z osady w Jakuszowicach (ryc. 5:2-5), gdzie wystąpiły
one w przydennej partii pieca garncarskiego, zagłębio
nego w strop warstwy kulturowej z młodszego i późnego
okresu rzymskiego (K. Godłowski 1995, s. 160, ryc. 11:35; J. Rodzińska-Nowak 2000, s. 197-198, ryc. 2:3-6).
Wśród wspomnianych skorup pochodzących z Jakuszo6 Egzemplarze takie występują na osadzie w Igołomi, pow.
Kraków począwszy od przełomu faz Cla/Clb (H. Dobrzań
ska 1990b, s. 80-81), natomiast w świetle wyników analizy
materiałów pochodzących z osady w Jakuszowicach oraz
z cmentarzyska w Opatowie prawdopodobne jest pojawienie
się takich form w inwentarzach kultury przeworskiej już w ho
ryzoncie B2/C1.
7 Por. K. Godłowski, L. Szadkowska 1972, s. 155-157;
K. Godłowski 1977, s. 185; H. Dobrzańska 1990b, s. 47;
R. Madyda-Legutko, K. Tunia 1993. s. 62.
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Ryc. 1. Dobrodzień Rędzina, pow. Olesno.
wgj. Szydłowskiego 1974

Abb. 1. Dobrodzień Rędzina, Kr. Olesno.
nach J. Szydłowski 1974
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Ryc. 2. Jakuszowice, stan. 2. pow. Kazimierza Wielka.
Abb. 2. Jakuszowice, Fst. 2, Kr. Kazimierza Wielka.

wic na szczególną uwagę zasługuje fragment dna na
czynia, na którego stronie zewnętrznej widoczny jest
odciśnięty znak, przypominający do złudzenia średnio
wieczne znaki garncarskie (ryc. 5: 3). Największą kon
centrację znalezisk analogicznej ceramiki obserwuje
my na terenie Noricum, a zwłaszcza na cmentarzysku
w Favianis-Mautem. Występują tam gamki, pucharki
i pucharki fałdziste, niekiedy zaopatrzone w znaki na
dnach, wykazujące znaczne podobieństwo do wspo
mnianego egzemplarza z Jakuszowic (M. Pollak 1993,
s. 62, 64, tabl. 7:74/1,8:1,21:181/1,38:T, 51:4, 54: II/5,
55:1 V/1). Ceramikę tę w oparciu o monety współwystępujące z nią w zespołach grobowych datować należy
głównie na wiek V i początki wieku VI8.
W ostatnim czasie w literaturze pojawiły się wzmian
ki o dalszych odkryciach podobnej ceramiki na terenach
objętych zasięgiem kultury przeworskiej. Prawdopodob
nie do omawianej kategorii zaliczyć trzeba między in
nymi serie skorup, na które natrafiono w Wielkopolsce
na osadach w Beznazwie (stan. 9), pow. Koło, w Dzierżnicy, pow. Środa Wielkopolska oraz w Konarzewie, stan.
35, pow. Poznań (T. Makiewicz 2000; 200la, s. 89-90).
Nieco zbliżony charakter mają datowane na fazę D
znaleziska słabo obtaczanych naczyń gamkowatych o
szorstkich, brunatnych lub ceglastych powierzchniach
8 R. Pittioni 1946: M. Heli 1959: H. Friesinger, H. Kerchler
1981. s. 257; M. Pollak 1993. s. 62-64, 155, lista 33.

zdobionych rytą linią falistą, pochodzące ze wspomnia
nej wyżej osady w Jakuszowicach, a także ze stanowisk
nadpopradzkich, takich jak Rytro, Moszczenica Wyżna
i Piwniczna, pow. Nowy Sącz (ryc. 6), zaliczonych do
tzw. grupy północnokarpackiej (R. Madyda-Legutko
1992, ryc. 4; 1996, s. 80,97-98, ryc. XXII). Należy przy
puszczać, że obecność tego typu ceramiki na wszyst
kich wymienionych wyżej osadach jest wynikiem utrzy
mywania przez ich mieszkańców kontaktów z centrami
kulturowymi zlokalizowanymi na obszarze dorzecza
środkowego Dunaju.
Istotne znaczenie dla studiów nad schyłkiem osadnic
twa kultury przeworskiej ma także kwestia identyfika
cji ceramiki lepionej ręcznie tej kultury, którą można
odnosić do faz C3-D. Studia prowadzone w ostatnich
latach nad materiałami ceramicznymi pochodzącymi
z osady w Jakuszowicach oraz z cmentarzyska w Opa
towie wykazały, że należy się liczyć z nieprzerwanym
użytkowaniem, aż do fazy D włącznie, naczyń wykona
nych w sposób, jak sądzono, charakterystyczny przede
wszystkim dla okresu wczesnorzymskiego, tj. o wygła
dzanych, na ogół czarnych powierzchniach. W niektó
rych przypadkach obserwuje się we wspomnianym od
cinku chronologicznym, tzn. w późniejszych stadiach
okresu rzymskiego, pewne pogorszenie jakości wyko
nania tego rodzaju naczyń, reprezentowanych wówczas
przeważnie przez niewielkie czarki zdobione plastycz
nymi guzkami (K. Godłowski 1977, s. 142-143, tabl.
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Ryc. 3. Jakuszowice, stan. 2, pow. Kazimierza Wielka.
1 - zrekonstruowane naczynie; 2 - zestawienie typów brzegów naczyń misowatych z krezowatym wylewem wykonanych na kole garncarskim.

Abb. 3. Jakuszowice, Fst. 2, Kr. Kazimierza Wielka.
1 - rekonstruiertes Gefäß; 2 - Zusammenstellung von Typen schüsselartiger scheibengedrehter Krausengefäße.
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Ryc. 4. Jakuszowice, stan. 2, pow. Kazimierza Wielka.
Abb. 4. Jakuszowice, Fst. 2, Kr. Kazimierza Wielka.

Ryc. 5. Jakuszowice, stan. 2, pow. Kazimierza Wielka.
Abb. 5. Jakuszowice, Fst. 2, Kr. Kazimierza Wielka.
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Ryc. 6. 1,4 - Moszczenica Wyżna, stan. A, pow. Gorlice; 2, 3, 6 - Rytro, stan. A, pow. Nowy Sącz; 5 - Piwniczna, stan. A, pow.
Nowy Sącz.
iv# R. Madydy-Legutko 1992
Abb. 6. 1,4- Moszczenica Wyżna, Fst. A, Kr. Gorlice; 2, 3, 6 - Rytro, Fst. A, Kr. Nowy Sącz; 5 - Piwniczna, Fst. A, Kr. Nowy
Sącz.
nacli R. Madyda-Legulko 1992
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Ryc. 7. Turawa, pow. Opole,
wg K. Godlowskiego 1977
Abb. 7. Turawa, Kr. Opole.
nach K. Godlowski 1977
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111:1-3,6; XXXIV:2; XXXVII: 11, 13, 14). DofazC3-D
można też zapewne odnosić gamki o szorstkich po
wierzchniach, o profilu zbliżonym do esowatego i zwy
kle o workowatym brzuścu (ryc. 7), analogiczne do eg
zemplarzy, jakie wystąpiły na cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego oraz na niektórych, przypuszczalnie im
współczesnych, osadach na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (K. Godłowski 1977, s. 136-137; 1981, s. 65,
73, tabl. V; 8, 10, 13).
Z dotychczasowych uwag wynika, że tylko w stosun
kowo nielicznych przypadkach jesteśmy w stanie okre
ślić chronologię znalezisk ceramiki kultury przeworskiej
na fazy C3-D w oparciu ojej cechy technologiczne i sty
listyczne. Powyższe stwierdzenie implikuje przynaj
mniej częściowe zmniejszenie się ilości punktów osad
niczych datowanych dotąd na wspomniane fazy na te
rytorium omawianej kultury, ponieważ atrybucja chro
nologiczna wielu stanowisk ustalana była jedynie na
podstawie wyników analizy materiału ceramicznego.
Kolejnym ważnym zagadnieniem, związanym ze
znaleziskami materiałów ceramicznych, poruszanym
w dyskusji nad ewentualną kontynuacją osadniczokulturową w dorzeczu Odry i Wisły u schyłku starożyt
ności i w początkach wczesnego średniowiecza, jest pro
blem rzekomego istnienia zespołów o charakterze kul
turowo mieszanym, mających dowodzić kontaktów lub
współistnienia na jednym terytorium grup ludności kon
tynuującej tradycje kultury przeworskiej oraz grup lud
ności wczesnosłowiańskiej (M. Brzostowicz 1994;
L. Leciejewicz 2002). We wszystkich przypadkach,
przytaczanych dotąd w literaturze przedmiotu, chodzi
o współwystępowanie ceramiki z okresu rzymskiego
oraz ceramiki średniowiecznej w obrębie wypełnisk
obiektów osadowych, nie będących przecież zespołami
zwartymi sensu stricto (por. J. Poleski 1992, s. 63-65).
Mamy tu do czynienia jedynie z zaleganiem ceramiki
kultury przeworskiej, związanej z wcześniejszą fazą
osadnictwa na danym obszarze, na wtórnym złożu
w wypełniskach późniejszych, tj. wczesnośredniowiecz
nych obiektów9. Uwaga ta dotyczy również osady w Bi-

zorędzie, pow. Jędrzejów interpretowanej niekiedy jako
stanowisko, w obrębie którego zachowały się dowody
koegzystencji ludności wczesnosłowiańskiej z ludnością
kultury przeworskiej (por. K. Godłowski 1985, s. 125,
przyp. 66, s. 156, przyp. 76). Obecnie brak jest pod
staw, by podtrzymywać powyższą tezę111.
W dotychczasowej literaturze przewija się ponadto
pogląd o istnieniu podobieństwa pomiędzy garnkami
typu praskiego a niektórymi ręcznie lepionymi naczy
niami kultury przeworskiej, charakteryzującymi się esowatym profilem. Nie wdając się w tym miejscu w szcze
gółowe rozważania dotyczące czasu i miejsca powsta
nia ewentualnych zapożyczeń w tym zakresie (por.
K. Godłowski 2000, s. 104), należy podkreślić, że w obu
przypadkach chodzi o najprostsze formy naczyń, silnie
zdeterminowane funkcją, które mogły pojawiać się
w różnych środowiskach kulturowych i w różnych od
cinkach chronologicznych zupełnie od siebie niezależ
nie. Ponadto w żaden sposób nie da się porównać roli,
jaką mogły odgrywać ręcznie lepione, esowate gamki
w silnie zróżnicowanych pod względem technologicz
nym i stylistycznym inwentarzach ceramicznych kultury
przeworskiej z dominującym znaczeniem garnków typu
praskiego w ogólnym obrazie kultury wczesnosłowiań
skiej.
Reasumując powyższe uwagi należy stwierdzić, że
wyniki analizy materiałów ceramicznych nie dostar
czają obecnie żadnych przesłanek przemawiających za
tezą o istnieniu kontynuacji kulturowo-osadniczej na
obszarze objętym zasięgiem kultury przeworskiej
u schyłku starożytności i w początkach wczesnego śre
dniowiecza. Trzeba jednak zaznaczyć, że biorąc pod
uwagę dokonane ostatnio na wspomnianym obszarze
odkrycia przedmiotów metalowych, których datowanie
wykracza poza pierwszą połowę V w. (B. Muzolf 1994;
M. Mączyńska 1998, s. 77-80; R. Naglik 2000, s. 320,
ryc. 12) nie można wykluczyć sporadycznych kontak
tów pomiędzy przedstawicielami grup ludności konty
nuujących tradycję kultury okresu rzymskiego oraz
świeżo przybyłych grup ludności wczesnosłowiańskiej.

9 Wystarczy tu przypomnieć spór o atrybucję kulturową
i chronologiczną osad w Kościeliskach, pow. Olesno i w Choruli, pow. Krapkowice (K. Godłowski 1977, s. 225-229, tam
starsza literatura).

Materiały znane mi z autopsji (por. także M. Parczewski
1988, s. 135; M. Mączyńska 1998, s. 86, 90-91).
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Keramik als Quelle für die Studien
an den Kultur- und Besiedlungsumwandlungen am Ausgang der Antike
und zu Beginn des Frühmittelalters
(Zusammenfassung)
In dem vorliegenden Beitrag wurde auf die Brauch
barkeit der Keramikfunde für die Studien an den Kul
tur- und Besiedlungsumwandlungen am Ausgang des

Altertums und zu Beginn des Frühmittelalters im Oder
und Weichselgebiet eingegangen. Das Arbeitsgebiet ist
von erstrangiger Bedeutung für den Streit um die

Ceramika jako źródło do studiów nad przemianami kulturowymi i osadniczymi u schyłku starożytności

Ethnogenese der Slawen. Dieses bezieht sich hauptsäch
lich auf den Verbreitungsbereich der Przeworsk-Kultur,
aus dem nach manchen Forschem die Prototypen der
Gefäße vom Prager Typ herzuleiten sind. In den Endab
schnitten der römischen Kaiserzeit sowie in der Früh
phase der Völkerwanderungszeit ändert sich der Cha
rakter des Grabinventars im Gebiet der Przeworsk-Kul
tur; darüber hinaus geht die Menge derartigen Fund
stoffes merklich zurück. An Bedeutung gewinnen daher
die Siedlungen und damit auch die Keramikfunde, bei
denen es sich oft um die einzige, dort belegte Kategorie
der beweglichen Funde - eine wichtige Quelle für die
Erschließung der am Ausgang der Frühgeschichte vor
sich gehenden Besiedlungsprozesse - handelt. Als äu
ßerst wichtig erscheint dabei die Möglichkeit einer Iden
tifizierung des der ältesten Entwicklungsphase der be
treffenden Kultur zuweisbaren Keramikfundstoffes, also
die Frage der chronologischen Distinktivität der in den
Stufen C3-D auftretenden Keramik.
Die Ergebnisse der Forschungen an den Siedlungs- und
mitunter auch Grabfunden der betreffenden Kultur ha
ben den Nachweis dafür erbracht, dass in ihrem Ver
breitungsbereich in der jüngeren und spätrömischen Kai
serzeit eine deutliche territoriale Differenzierung bezüg
lich der Keramikherstellung nachzuweisen ist, die vor
allem in der Technologie, in geringerem Maße auch in
der Formenvielfalt und Verzierung bei der Drehscheiben
keramik fassbar wird. Manche territorialen Unterschie
de, sowohl im herstellungstechnischen und stilistischen
Bereich, lässt auch die handgemachte Ware erkennen.
Die Formen der von der Bevölkerung der PrzeworskKultur gefertigten Drehscheibenkeramik dürften größ
tenteils als langlebig anzusehen sein. Nur vereinzelt
begegnen wir den Formen, die für einen engen chrono
logischen Rahmen charakteristisch sind. Dieses trifft
auch für die Stufen C3-D zu. Diesen Stufen zuzuweisen
sind zweifellos Keramikexemplare, die der Form nach
den Daubeneimem nahe kommen (Abb. 1:1-3), wie auch
weitmündige Gefäße mit glatter Wandung, die den
flaschenartigen Formen mit krausenförmiger Mündung
ähnlich sind (Abb. 2:1, 2). Diese Formen finden zahl
reiche Parallelen in dem Keramikfundstoff aus dem
mittleren Donaugebiet, der mit dem sog. Murga-Horizont in Verbindung gesetzt und in die erste Hälfte des
5. Jh. datiert wird. Mit den Stufen C3-D sind zweifellos
wohl auch manche Formen von Bechern in Beziehung
zu bringen, die in Form und Verzierung die für diesen
Zeitabschnitt charakteristischen Glasgefäße nachahmen
(Abb. 1:4-12); diesen Stufen gehören z.B. auch Exem
plare mit vieleckigem, kanneliertem Bauch an, die an die
in dem Milieu der Cemjachov-Kultur auftretenden For
men sowie an solche des Karpatenbeckens anknüpfen.
Einen späten Zeitansatz weisen auch doppelkonische
Gefäße mit nicht oder schwach abgesetzter Mündung.
Angenäherte Formen aus den zahlreichen Fundstellen
Mährens, Niederösterreichs und Thüringens werden in
das 5. Jh., gelegentlich sogar auch an den Anfang des
6. Jh. datiert.
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Die letzten Forschungsergebnisse lassen auch die Fest
stellung zu, dass manche Kategorien der Drehscheiben
keramik, die bislang im allgemein auch als charakteri
stische Formen der Endphase der Przeworsk-Kultur
betrachtet worden sind, im Verbreitungsgebiet dieser
Kultur auch für die früheren Zeitabschnitte nachweis
bar sind. Dieses bezieht sich u.a. auf die tiefen Schalen
mit krausenartiger Mündung, oft reichlich mit ein
geglätteter Verzierung versehen, die in der Gegenstands
literatur mitunter als Vorratsgefäße angesprochen wer
den (Abb. 3; 5:1); sie treten sehr oft von der Stufe C2 an
in Erscheinung, sind allerdings auch aus den Fund
komplexen der Stufe CI bekannt. Erwähnt seien dabei
auch Becher, deren Mündung durch einen plastischen
Leisten betont ist und die mit vertikalem eingeglättetem
Muster verziert sind (Abb. 4); diese Form ist von der
Stufe C2 an nachweisbar. In die gesamte jüngere und
spätrömische Kaiserzeit sind auch die Vorratsgefäße mit
weitem Kragen zu datieren, die von manchen Forschem
für jünger als die graue glatt- und rauhwandige Ware
gehalten werden.
Im Lichte der neuesten Forschungsergebnisse ist fer
ner festzustellen, dass das Vorhandensein der ein
geglätteten Verzierung an der grauen Keramik mit glat
ter Wandung kein Indiz für den relativ späten Zeitan
satz dieser Gefäßformen darstellt. Die Przeworsker Be
völkerung benutzte diese Verzierungstechnik über die
ganze jüngere und spätrömische Kaiserzeit hinweg. In
den darauf folgenden Stufen des erwähnten Zeitab
schnitts ist dagegen eine gewisse Zunahme in der Häu
figkeit des Auftretens dieser Technik zu beobachten.
Von besonderer Beachtung ist die Frage des Auftre
tens der als „pseudo-mittelalterlich" bezeichneten Ke
ramik (Abb. 5:2-5) in dem den Endetappen der Entwick
lung der Przeworsk-Kultur zuweisbaren Fundstoff. Die
Fundstücke dieser Art dürften eher als ein Beweis für
die sich im 5. Jh. abzeichnenden Beziehungen der Trä
ger der Przeworsk-Kultur zu den im mittleren Donau
gebiet lokalisierten Kulturzentren zu betrachten sein.
Von wesentlicher Bedeutung für die Studien zum Un
tergang der Besiedlung der Przeworsk-Kultur ist auch
die Frage der Identifizierung der in die Stufen C3-D
datierbaren handgemachten Keramik dieser Kultur. Die
in den letzten Jahren durchgeführten Forschungen an
dem Keramikfundstoff von der Siedlung in Jakuszowice
sowie aus dem Gräberfeld von Opatöw haben den Nach
weis dafür erbracht, dass die Gefäße, die angeblich vor
allem für die frührömische Kaiserzeit charakteristisch
sein sollten, d.h. Formen mit vorwiegend geglätteter,
schwarzer Wandung bis in die Stufe D hinein wohl kon
tinuierlich im Gebrauch gewesen sein könnten. In die
Stufen C3-D gehören wohl auch rauhwandige Töpfe mit
annähernd S-förmigem Profil und gewöhnlich sackarti
gem Bauch (Abb. 7).
Die obigen Ausführungen lassen die Feststellung zu,
dass es nur verhältnismäßig selten möglich ist, die Ke
ramik der Przeworsk-Kultur anhand der herstellungs
technischen und stilistischen Merkmale in die Stufen C3-
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D zu setzen. Diese Aussage schließt eine zumindest teil
weise Reduzierung der Anzahl der diesen Stufen bisher
zuweisbaren Siedlungspunkte im Verbreitungsbereich
der betreffenden Kultur mit ein, da die zeitliche Zuord
nung zahlreicher Fundstellen eben ausschließlich auf
den Analysenergebnissen des jeweiligen Keramikfund
stoffes gegründet war.
Eine weitere bedeutende Frage, die mit den Keramik
funden zusammenhängt und in der Diskussion über die
mögliche besiedlungs- und kulturgeschichtliche Konti
nuität im Oder- und Weichselgebiet am Ausgang der
Frühgeschichte und zu Beginn des Frühmittelalters auf
gegriffen wird, ist das Problem des angeblichen Vor
handenseins von Fundkomplexen, die in kulturge
schichtlicher Hinsicht einen gemischten Charakter tra
gen und einen Beleg für Kontakte oder Koexistenz inner
halb eines Territoriums der die Przeworsker-Tradition
fortsetzenden Bevölkerungsgruppen und der früh
slawischen Bevölkerung liefern dürften. In allen bisher
in der Literatur angeführten Fällen, handelt es sich um
eine Vergesellschaftung der kaiserzeitlichen Keramik
mit der mittelalterlichen Ware in der Verfüllung der
Siedlungsobjekte, die sensu stricte keine geschlossenen
Fundkomplexe darstellen. Wir haben es hier nur mit dem
Auftreten einer für das gegebene Gebiet mit der früheren
Besiedlungsphase zusammenhängenden Przeworsker
Ware in sekundärer Lage, in Verfüllung der späteren,
d.h. frühmittelalterlichen Objekte, zu tun. Gleiches trifft
auch für die Siedlung in Bizoręda, Kr. Kazimierza
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wielka, zu, die bisweilen als eine Fundstelle gedeutet
wird, an der die Belege für das Zusammenleben der früh
slawischen und der Przeworsker Bevölkerung erhalten
geblieben sind. Allerdings liegen derzeit keine Anhalts
punkte für die Aufrechterhaltung der obigen These vor.
In der bisherigen Literatur wird darüber hinaus hier
und da die Meinung vertreten, dass zwischen den Töpfen
vom Prager-Typ und einigen handgemachten Gefäßen der
Przeworsk-Kultur mit charakteristischem S-förmigem
Profil eine Ähnlichkeit besteht; es sei allerdings betont,
dass es sich in den beiden Fällen um die einfachsten,
stark durch ihre Funktion bedingten Gefäßformen han
delt, die in unterschiedlichem Kulturmilieu und in ver
schiedenen Zeitabschnitten voneinander völlig unabhän
gig in Erscheinung getreten sein könnten.
Die obigen Ausführungen zusammenfassend, sei fest
gestellt, dass die derzeit vorliegenden Forschungsergeb
nisse bezüglich des Keramikmaterials bei weitem keine
Rückschlüsse auf das Bestehen einer kultur- und
siedlungsgeschichtlichen Kontinuität im Verbreitungs
bereich der Przeworsk-Kultur am Ausgang der Frühge
schichte und zu Beginn des Frühmittelalters zulassen.
Es gilt jedoch anzudeuten, dass gelegentliche Kontakte
zwischen den Vertretern der die kaiserzeitlichen Tradi
tionen fortsetzenden Bevölkerungsgruppen und der neu
eingewanderten slawischen Bevölkerung auf Grund der
neuerdings im betreffenden Gebiet geborgenen Metall
funde, deren Datierung über die erste Hälfte des 5. Jh.
hinausgeht, nicht auszuschließen sind.

