
Truso coraz mniei
taiemnicze
ELBĘG. Wyłopalisłffi
nobiegają końca tegoroczne
_9 prace uryłopaliskowe w Jamwie
koło Elbląga, gdzie przed wiekami
znajdowała się osada Truso. Do tej
99rlla_u.kowc y abezpieczy|i ponati
X.500 lóżnych zabytków.

,Pierwsze wzmianki o Truso pocho-
dzą z opisu.potlróży angielskiógo że-
glarza Wull.stana. który tak oto okre-
ślil jego połoźen ie: ..Od wschodu sply-
wa. lutaj do Zalewu Estyjskiego rzeńa
llllng - z tego jeziora. nad brzegiem
którego stoi Tluso''. Zalew Ertylił; tu
obecny Zalerł Wiśluny. llfing - 12gk.
Elbląg. a jeziortl. nad itórym stoi Tl-łi-
so. to dzisiejsze iezioro Drużno.
Nauktlwcy umie.|scawiali Truso

w różnych miejscach. Brano za nie
m.in. Gdańsk. później Elbląg. gdzie
zflalezlono Ilczne groby skandynaw-
skie. Przelomu w pószu'kiwuniaih d.,-
konał elbląski archeolog Marek Jcgtl-
dziński. który w I982 r. odkryłśla'di
Truso w Janowie - mieiscowośqi |ę-
źącej kiIka kilometroń tld ElbIąga
w kierunku Pasłęka.
- Pierwszym etipem badań były po-

szukiwania powierzchniowe - mówi bd-
kyrłca Truso Marek Jagodziński. - Po-
nie.waż jakość znalezio-nego materialu
wskazyuala na dużą wagę znaleziska,
JesZcZe w tym §amym roku załoŻyłem
plerwsze sondy. Praktycznie od sirne-
go Roc,lilku bylem pewien. że to jest
Truso. Wiadomo byłó z opisu Wuliita-
na. le [a osada musi się znajdowac
gdzieś tu.

, 
Badania.trwały do l99l r. Wtecly za-

}91cllt ;ie pierwszy etap wykopilisk.
Kolejne kilka lat zoitało poświęĆonych
na_ opracowanie bogatego materiału,
klory znaleziono w trakcie badań. Za-
kończono m.in. rekonstrukcję osady
i przygotowano do druku nóńografię
materiałową.
Na leren wykopalisk nauktlwcy wró-

cili rok temu. przebadano wtedl.zaled-
rł ie 1,0 metrów kwadratowycń osady.
Odnaleziono fu lug,um,urorcu bursztj-
nowego oraz ponad 700 obiektów ru-

chomych. Udało się także potwierdzić
tezę o skandynawskim póchoclzeniu
osad1. Tegoroczne wyktlpaliska byly
fownle owocne.
- W tym. roku przebadaliśmy dwa ary

terenu -.tlumaczy Marek Jagodziński.
- Mamy już ponad l 5[l0 zablików. rzw.
uydzielonych. czyli bartlzo uźnych ja-
ko material informujący o osadŹie,Śą
to monety. odważniki - w zasadziĆ
wszelkie kategorie zabytków zwiaza-
nlch z charakterem tej o.acl1 - rr.ńio-
slem i handlem.
Prace badawcze będą trwać do końca

września. W tym roku bierze w nich
udział grupa studentów z niemieckieso
uniuersytetu we Freiburgu,
- są to nasze pieru sze i spólne bada-

niu - dotlaje odkrywca Truso. - Bye mo-
źe będziemy je konlynuowact rn ńartęp-
nych Jatach.
Fundlsze na wykopaliska stam się po-

zyskar,t Tou arzysI u o Wspier.lnia Bidań
nad Dziedzictwem kulturowr m Eurtl-
py. środki na tegoroczne buóilń;;
chodzą z kas1 elbląskiego Urzędy Miej-
.kiego oraz otl FundĄi Wspótpracy
Polsko-Niemieckie.j.

oP^CZ

I-

|ig,l*r:: ślady Truso pochodzą
z VI1_1 wieku n.e. Do polow} wieku X
osada byla tylko sezonowym punłrem
wymiany handlowei i działalnosci ze-
mieślniczej. która odbyrvala się - jak
wskazują wykopaliska - w tvmczaso-
wych budynkach. Jednym Źwńniej-
szych ovodków handlu w reionie MÓ-
rza Bahyckiego Truso stałtl się z po-
czątkiem x wieku. wtedy teren osa-
dy podzielono na działki braz rozpo-
częto sutwianie stalej zabudowy, Schy-
łek świetności Trusó wile się z rł iól-
k im pożarem. który najprawdópodob-

ll..] ,9|t9ł wyłvołany przez szwedz-
fucn wtłlngow w połowie X w, Od le-
go czasu.Truso spadło do roli lokalnej
przystani poltowej.
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