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Również pod koniec kampanii rozpoczęto badania w centrum miasta 
zmierzając do odkrycia forum. Wśród zabytków ceramiki naczyniowej naj
liczniejszą grupę stanowią fragmenty późnoantycznych amfor. Spośród 
innych zabytków na szczególną uwagę zasługują dwa fragmenty płyt ka
miennych z inskrypcjami, 108 stemplowanych cegieł i dachówek, brązo
we monety, lampy gliniane, fragmenty fibuli brązowych.

ODERCY, Okręg Tułbuchin Instytut Historii Kultury Materialnej 
(Bułgaria) PAN w Warszawie

Badania prowadził prof. dr Witold Hensel. Finansował IHKM 
PAN. Drugi sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna (V— 
—XII w. n.e.).

Celem badań było prześledzenie stratygrafii, rozmieszczenia zabudo
wy poszczególnych faz osadnictwa w zachodniej części osady. Ustalenie, 
z którą fazą osadnictwa łączyły się umocnienia oraz rozpoznanie ich kon
strukcji.

Stwierdzono, że bezpośrednio nad calcem występowały słabo uchwyt
ne ślady warstwy osadniczej z okresu trackiego, zniszczonej późniejszą 
przebudową. Na warstwie trackiej powstała osada w okresie wczesnobizan- 
tyjskim (V—VI w.), reprezenowana przez bardzo liczne budowle z mura- 
mi o regularnym, obustronnym licu. Budowle wznoszono z kamienia bar
dzo starannie obrabianego. Wzajemna relacja dwóch następnych faz zabu
dowy osady uchwytna jest wyłącznie w kategoriach chronologii względnej. 
Po zniszczeniu osady wczesnobizantyjskiej, na ruinach rozpoczęto budowę 
półziemianek o prostokątnym planie, wyposażonych zazwyczaj w piece z 
płyt kamiennych, umieszczane w południowo-wschodnim narożniku do
mostwa. Stratygraficznie młodsza jest osada złożona również z półziemia
nek, większych, o kształtach zbliżonych do elipsy. Budowle tej fazy nie 
wykazują również regularnego rozplanowania w przeciwieństwie do bu
dowli faz starszych.

Natrafiono także na groby cmentarzyska, które założono na miejscu 
najmłodszej osady.

Dwie młodsze fazy osady na podstawie znalezisk, głównie monet, od
nieść można do X—XIII w.

Szczególnie ważnych ustaleń dokonano w odniesieniu do rozplanowa
nia osady. Stwierdzono, że budownictwo żadnej z faz osadnictwa nie obej
mowało południowo-zachodniej części wzgórza, na którym wzniesiono 
osadę. Jedynie najmłodsza faza zabudowy — półziemianki o elipsowatym 
kształcie — przekroczały w kierunku południowym zasięg starszych faz 
budownictwa i w związku z tym wznoszone były bezpośrednio na calcu.

Do ważniejszych osiągnięć bieżącego sezonu należy odsłonięcie bramy
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wraz z przylegającą do niej wieżą w północnej ścianie murów obron
nych. W trakcie prac prowadzonych w tej części osady uzyskano też dobrą 
ilustrację układu stratygraficznego osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Wieża posiadała plan kwadratu i zbudowana była z dużych, regular
nych bloków kamiennych wiązanych zaprawą wapienną. Zachowana wy
sokość muru wynosiła ok. 1,70 m. Od strony południowej, prostopadle do 
ściany wieży, dobudowany został mur licowany jednostronnie. Charakte
rem konstrukcji przypominał on opisane poprzednio półziemianki o pro
stokątnym kształcie. Mur zachowany był na długość 1,5 m. Dalsza jego 
część została zniszczona przy budowie ziemianki o elipsowatym kształcie, 
wkopanej w rozwaliska murów obronnych i młodszej od nich zabudowy 
z X w.

Na podstawie budowli, odsłoniętych przy murach obronnych, sądzić 
można, że fortyfikacje pełniły swoją rolę jedynie w okresie wczesnobizan- 
tyjskim. Rozmieszczenie późniejszych budowli, a przede wszystkim bezpo
średnie dobudowanie starszej budowli półziemiankowej do ściany wieży, 
wskazuje, że mury obronne wykorzystywano do celów mieszkalnych i go
spodarczych. Prawdopodobnie osady z X—XII w. nie były ufortyfikowane 
i pełniły funkcje odmienne niż w okresie wczesnobizantyjskim.

Rozplanowanie osady w okresie wczesnobizantyjskim było bardzo re
gularne, a budowle wznoszono prostopadle do głównej arterii komunika
cyjnej osady, która przebiegała prawodpodobnie na osi północny-zachód — 
południowy-wschód. Również młodsza faza zabudowy z półziemiankami 
w kształcie prostokątnym, posiadała regularne rozplanowanie. Nastąpiło 
jednak wówczas nieznaczne przesunięcie osi osady o kilka stopni. Dopiero 
najmłodsza faza — budowle o kształcie elipsoidalnym — charakteryzowa
ła się nieregularnym rozplanowaniem, bowiem obok budowli zorientowa
nych na osi wschód-zachód spotyka się również położone na osi północ-po
łudnie, jak wspomniana podziemianka przy wieży obronnej.

W tegorocznym sezonie badawczym napotykano głównie na znalezi
ska. monet, ozdób i broni. Uderzało sporadyczne występowanie narzędzi 
i to również w fazie odpowiadającej chronologicznie badanemu w ubie
głych latach grodzisku w Styrmen, gdzie narzędzia należały do najliczniej
szej grupy znalezisk. Na szczególne podkreślenie zasługuje duża ilość frag
mentów różnych naczyń szklanych, pochodzących głównie z warstw wcze- 
snobizantyjskich.
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Badania prowadziła dr hab. Anna Sadurska, zastępująca kie
rownika wykopalisk prof. dr Kazimierza Michałowskiego. Fi


