Slavia Antiqua
LVII (2016)
DOI: 10.14746/sa.2016.5.15

PIOTR ŁUCZKIEWICZ*, ANDRZEJ MICHAŁOWSKI**, JAN SCHUSTER***

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARCHEOLOGIA STYKÓW –
PRZESTRZEŃ I CZAS / SCHNITTSTELLEN ARCHÄOLOGIE –
RAUM UND ZEIT, PUSZCZYKOWO 16-18 MAJA 2018 ROKU
W dniach 16-18 maja 2018 r. w podpoznańskim Puszczykowie odbyła się międzynarodowa konferencja Archeologia styków – przestrzeń i czas / Schnittstellen
Archäologie – Raum und Zeit, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zespół
Badań nad Schyłkiem Starożytności Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk.
Było to już drugie spotkanie archeologów zajmujących się zagadnieniami okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Puszczykowie,
kontynuujące dyskusje podjęte w maju 2015 r., podczas międzynarodowego sympozjum „Koncepcje kulturowe i kultury wykoncypowane. Możliwości interpretacji
i granice systematyki znalezisk archeologicznych w środkowej i północnej Europie
w epoce żelaza”, zorganizowanego w stulecie ukazania się w roku 1915 katalogu
zabytków Ericha Blume.
Głównym problemem rozważanym w trakcie tegorocznego spotkania było nachodzenie na siebie różnego rodzaju sytuacji granicznych, a więc owych tytułowych momentów styków: kulturowych, chronologicznych czy też ideowych, rozpatrywanych na płaszczyźnie przemian cywilizacyjnych właściwych schyłkowi
starej i początkom nowej ery, a pozwalających na wielowymiarowe poznanie i zrozumienie specyfiki społeczności zamieszkujących ówcześnie świat europejskiego
Barbaricum.
Wykład inauguracyjny „Migration Period between Oder and Vistula ‒ final report” wygłosił prof. dr hab. Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentował on finalne efekty swojego projektu badaw*
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Uczestnicy międzynarodowej konferencja Archeologia styków – przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und Zeit. Fot. Andrzej Michałowski 2018

czego, niezwykle istotne dla zrozumienia styku starożytności i wczesnego
średniowiecza w Europie Środkowej.
W konferencji wzięło udział czterdziestu uczestników z Czech, Niemiec i Polski. Zaprezentowane dwadzieścia cztery referaty skumulowane zostały w sześć
sekcji tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona została nieco bardziej teoretycznym rozważaniom nad fenomenem faz przejściowych, z punktu widzenia dynamiki społecznej, zagadnieniu kontynuacji i dyskontynuacji, a w końcu dynamiki styku cywilizacyjnego widzianego w perspektywie dziejów limesu rzymskiego.
Kolejne cztery sekcje w porządku chronologicznym od okresu przedrzymskiego
po czasy rzymskie prezentowały już nieco bardziej uszczegółowione problemy,
wskazujące na wagę kontaktów w cywilizacyjnym rozwoju ówczesnych społeczności i ich adaptacji do nowych prądów kulturowych. Ostatni dzień obrad ukazywał nowe trendy w badaniach archeometrycznych, powstających współcześnie na
styku archeologii z naukami ścisłymi. W referatach wygłoszonych w sekcji szóstej
ukazane zostały zarówno możliwości, jak i niebezpieczeństwa interpretacyjne płynące ze stosowania metod chemii, przy interpretacji zabytków archeologicznych.
Na specjalnej sesji odbył się także pokaz siedmiu posterów, będących doskonałym
uzupełnieniem tez prezentowanych w sekcjach referatowych.
Zarówno części referatowe, jak i posterową wzbogacała merytoryczna dyskusja,
dająca niezwykle ważne wskazówki, sugerujące cele i potrzeby w dalszych studiach

Kronika

319

nad poznaniem dziejów i rozwoju cywilizacyjnego społeczności w przywoływanym
podczas obrad przedziale czasowym.
Konkludując przebieg obrad konferencji, zebrani zapewnili o konieczności cyklicznego odbywania tego typu spotkań i ich wagi dla pogłębiania wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów i ośrodków naukowych.

