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D aniel M akowiecki

Dr ERIKA NAGEL 
(31.12.1943-24.07.1999)

24 lipca 1999 roku zm arła w Szw erinie po ciężkiej, dziesięcioletniej chorobie, dr Erika 
N agel, była pracow nica M useum  für Ur- und Friihgeschichte w Szwerinie oraz wieloletni 
redaktor czasopism a „Jahrbuch für B odendenkm alpflege in M ecklenburg(-Vorpom m ern)” 
i licznych innych publikacji archeologicznych.
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Erika Nagel urodziła się w Ludwigslust 
(M eklemburgia) jako ósme dziecko rodziny 
Beltzów. Po wojnie jej rodzice osiedli we 
wsi Rastow w Meklemburgii. Już w czasach 
szkolnych Erika współpracowała z ówczes
nym  dyrektorem  M uzeum w Szwerinie -  
drem Ewaldem  Schuldtem, który po zdaniu 
przez nią matury zatrudnił j ą  na dwa lata 
jako  praktykantkę. Dzięki temu uzyskała ona 
możliwość podjęcia studiów na Uniwersyte
cie Hum boldta w Berlinie. Zachowała jedno
cześnie status pracow nika Muzeum.

W 1964 roku Erika Beltz ukończyła stu
dia na podstawie pracy dyplom owej o kultu
rze grobów jednostkow ych w północnej 
części NRD. Po pow rocie do Szwerina objęła 
kierownictwo biblioteki muzealnej oraz 
redakcję m iejscowych wydawnictw. Prowa
dziła także liczne, choć zakrojone na nie
w ielką skalę, prace w ykopaliskowe w ra
mach kierowanego przez Ewalda Schuldta 
program u badań m eklem burskich grobowców megalitycznych. W międzyczasie w yszła za 
m ąż za geologa Detleva Nagela i została m atką dwóch córek. W 1984 roku uzyskała doktorat 
na podstawie pracy „Kultura am for kulistych w północnej części N RD ”, opublikowanej 
w 1985 roku. Opublikow ała też szereg opracowań, głównie materiałow ych, w czasopism ach 
niem ieckich i m ateriałach kongresowych krajowych i zagranicznych, w tym  także polskich.

Po zjednoczeniu N iemiec dr Erika Nagel została zatrudniona w now o pow stałym  urzę
dzie konserwatorskim  (Landesam t f. Bodendenkmalpflege M ecklenburg-V orpom m ern), 
zajm ując się w dalszym  ciągu głównie pracam i redakcyjnymi. Gdy choroba uniem ożliw iła jej 
wypełnianie obowiązków w pełnym  wymiarze, odeszła na rentę. N iemal do końca życia 
jednak  wykonywała różne prace redakcyjne oraz porządkow ała znane sobie zbiory muzealne, 
nie tracąc kontaktu ze środowiskiem archeologicznym  i uczestnicząc w m iarę sił i m oż
liwości w życiu naukowym. Zdając sobie doskonale sprawę ze swego stanu zdrowia, miała 
am bicję pozostawienia po sobie w szystkich spraw uporządkow anych i zadbania o to, by 
rozpoczęte przez nią prace mogły być kontynuowane bez zakłóceń.

D r Erika Nagel była blisko zw iązana ze środowiskiem polskich archeologów. Szczegól
nie dobrze znana była w gronie specjalistów z zakresu młodszej epoki kam ienia. W ielu z nas 
zaw dzięcza jej możliwość pełnego wglądu w zbiory muzeów meklem burskich. U łatw iała 
kwerendę archiwalną, nawiązywanie kontaktów naukowych, publikowanie w czasopism ach 
niemieckich, z wielkim oddaniem  dokonując opracow ań redakcyjnych niem ieckojęzycznych 
tekstów polskich kolegów, co niejednokrotnie, z uwagi na nie na jlepsząjakość dostarczanych 
przez nas tłumaczeń, bywało bardzo niew dzięcznym  zajęciem. D zięki niej zaw iązała się 
nieformalna międzynarodowa grupa badaczy neolitu okołobałtyckiego, odbyw ająca regularne 
spotkania warsztatowe, w trakcie których oprócz wym iany dośw iadczeń i poglądów  studio
waliśmy zbiory i archiwalia zgrom adzone w muzeach regionalnych i kolekcjach pryw atnych,
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a także m ieliśm y możliw ość zobaczenia wielu ważnych poznawczo stanowisk neolitycznych 
tego obszaru. O rganizując te w arsztaty w okresie NRD narażała się dr Nagel na poważne 
kłopoty, ryzykując karierę zaw odow ą w łasną i swego męża. W ielokrotnie też angażowała 
w te przedsięw zięcia w łasne, skrom ne przecież, środki finansowe.

Dr Erika Nagel była regularnym, czynnym uczestnikiem wszystkich liczących się konfe
rencji naukowych dotyczących neolitu Polski zachodniej i północnej, służąc nawet pomocą 
w organizacji niektórych odbywających się w Polsce sesji międzynarodowych. Była m.in. de 
fa c to  współredaktorem dwutomowej publikacji materiałów z konferencji „Die Trichterbecher- 
kultur”, która odbyła się w 1988 roku w Dymaczewie koło Poznania. Pracę tę wykonała spo
łecznie, poświęcając swój urlop i nie zgadzając się nawet na umieszczenie jej nazwiska w notce 
redakcyjnej. Dopiero teraz mam okazję publicznie wyrazić jej za to uznanie i wdzięczność.

Dr Erika Nagel była uznanym specjalistą w zakresie neolitu północnoniemieckiego. Szcze
gólnie bliska jej była problematyka kultury amfor kulistych, a jej prace z tego zakresu są  często 
cytowane. Z  racji swych obowiązków redakcyjnych posiadała dobrą orientację także i w innych 
dziedzinach archeologii niemieckiej. Była wysoko kwalifikowanym, jednym  z najlepszych 
redaktorów tekstów archeologicznych. Była także wiernym, oddanym przyjacielem, głęboko 
współczującym, zawsze na pierwszym miejscu stawiającym potrzeby innych, zawsze gotowym 
do pomocy. Była bardzo dobrą żoną i matką, starając się w wychowaniu córek w miarę możności 
niwelować negatywne skutki państwowego systemu wychowawczego. Sw oją chorobę znosiła 
z podziwu godnym samozaparciem i odwagą. Nie ukrywała swojego stanu, ale nie dopuszczała 
do traktowania jej z tego powodu w sposób specjalny. W alcząc do końca z postępującą słabością 
starała się w miarę normalnie żyć, nie być nikomu ciężarem, nie pokazywać, jak  jej ciężko. Była 
ogromnie wdzięczna Rodzinie, trwającej przy niej w najtrudniejszych chwilach i głównie o nią 
się troszczyła. Odchodziła zostawiwszy wszystkie sprawy uregulowane, pogodzona z sobą 
i światem. Sw oją postaw ą wzbudzała wielki, powszechny szacunek.

Będzie nam Jej bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich, którzy Ją  
kiedykolwiek spotkali.

Dobrochna Jankowska

JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ 
PROFESOR ZOFII HILCZER-KURNATOWSKIEJ

W  1998 roku polskie środowisko archeologiczne obchodziło jubileusz 45-lecia pracy na
ukowej prof, dr hab. Zofii H ilczer-K urnatow skiej. U roczystość ta odbyła się na Ostrowie 
Lednickim  dnia 4 czerw ca 1998 r. i była połączona z sesją zorganizow aną przy pomocy 
M uzeum  Pierwszych Piastów  na Lednicy przez poznański O ddział Stow arzyszenia N auko
wego A rcheologów  Polskich, którego Jubilatka jes t w spółzałożycielką i anim atorką. W  tym 
uroczystym spotkaniu wzięli udział licznie przybyli z całej Polski przyjaciele, koledzy 
i uczniow ie Pani Profesor; zaszczycił j ą  także sw ą obecnością biskup pom ocniczy A rchidie
cezji Poznańskiej -  ks. prof, dr hab. M arek Jędraszewski i opat klasztoru OO. Benedyktynów 
z Lubinia W ielkopolskiego -  ojciec Kornel Filipowicz.

Obrady sesji pt. „Archeologia w ielkopolska. Osiągnięcia i problem y ochrony zabytków ” 
otw orzył dyrektor M uzeum  Pierwszych Piastów -  m gr Andrzej K aszubkiewicz. Przedmiotem


