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(str. 38). Wszak właśnie wyobrażenia naszyjników i napierśników na 
urnach twarzowych ujawniają typy młodsze, które raczej przechodzą 
do okresu halsztackiego D, co przyznaje w całej rozciągłości autor 
w systematycznym przeglądzie ozdób bronzowych. Pozatem, ośmielę 
się dodać, że ani w urnach twarzowych, ani w innych im pokrewnych 
popielnicach nie odkryto dotąd takiego wyrobu metalowego, któryby 
był wyłącznie charakterystyczny jedynie dla okr. С; dotyczy to zarówno 
narzędzi, głównie brzytew, jakoteż ozdób, zwłaszcza napierśników, szpil 
i fibul. Wszystkie natomiast dodatki metalowe odnoszą urny twarzowe 
bądź do okr. halsztackiego D, bądź do okr. wczesnolateńskiego. Dziwi 
mnie również u autora przesadna gorliwość w negowaniu wpływów 
„łużyckich" w środowisku kultury „wczesnogermańskiej". Ależ one 
istnieją i to dość znaczne, co nie uprawnia—mojem zdaniem—zgoła do 
uznawania w kulturze grobów skrzynkowych bliskiej siostrzycy kultury 
„łużyckiej". Wyrażają się one wszak w formach ceramicznych, jakoteż 
w wyrobach metalowych; a także alpejskie i północno-włoskie oddzia-
ływania halsztackie dokonały się właśnie poprzez terytorjum kultury 
„łużyckiej", co było następstwem silnej ekspansji kulturowej illyryjskiej, 
podobnie jak w okresie wezesnolateńskim ekspansowała w tym samym 
kierunku na nasze obszary kultura celtycka. Godzę się natomiast 
z ostiożnęm stanowiskiem autora co do wpływów kultury „wczesno-
germańskiej" w Prusach Wschodnich; przyjęły się one tam w środowisku 
etnicznem prusko-bałtyjskiem i w oryginalnych formach lokalnych prze-
trwały aż do czasów wczesnodziejowych. Trudno też pominąć milcze-
niem zanadto schematyczną unifikację różnych cech kultury grobów 
skrzynkowych i grobów podkloszowych, które polegają na głębszych 
różnicach, aniżeli autor przypuszcza; to zagadnienie jest jednak niedo-
statecznie jeszcze przygotowane do ściślejszego rozstrzygnięcia. 

Na tych uwagach muszę skończyć omówienie cennej książki dr. 
Petersena. Nauka winna być wdzięczna autorowi za wypełnienie waż-
nej luki w dotychczasowych opracowaniach monograficznych zagadnień 
archeologicznych Europy środkowej. 

W. Antoniewicz. 
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Les Sociétés Scientifiques sont prévenues, que la Rédaction du 
„Światowit" est volontièrement prête à l 'échange des publications. 

Les Auteurs qui désirent voir leurs travaux analysés, sont priés 
de les adresser à la Rédaction du .Światowit": Pologne, Warszawa, 
Nowy-Świat 72, Palais de Staszic, 111 ét. 


