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P. s. Najciekawszym z łaskawie przysłanych nam zabytków jest za-
pinka, którą opatrzyliśmy numerem inwentarzowym 15656 i podajemy w 
wiernym rysunku w zmniejszeniu o V4 część. Należy ona do grupy zapinek 
z zawiniętą nóżką i w klasyflkacyi Oskara Almgrena do grupy szóstej. Zu-
pełnie prawie podobna, pochodząca z Prus wschodnich, wyobrażona jest u 
niego na tabl. VII, rys. 167. Typ ten pokrewny jest z zapinkami środkowej 
części okresu La Tène, jest jednak w tej odmianie postacią lokalną, spotyka-
ną na dość znacznym obszarze. Takie same znajdują się w Prusiech wschod-
nich i w rosyjskich prowincyach nadbałtyckich, a niedawno znaleziono je 
w Finlandyi nawet. Bardzo podobne poznano w Rosyi południowej, oraz na 
Węgrzech (w Osztropataka wraz z monetami z r. 249-251 po Chr.). 

Na zachód jednak od obszaru wymienionego wyżej trafiają się całkiem 
wyjątkowo, tak np. dwa tylko okazy niekompletne, znalezione w Anhalcie 
i Holsztynii zachodniej (zachow. w muzeach berlińskiem ihamburskiem),oraz 
jeden na Olandzie w Szwecyi, ostatni b. małych rozmiarów. Zapinka ta za-
sługuje na uwagę z powodu dość pewnych danych chronologicznych, jakich 
dostarcza. Ze spostrzeżeń Monteliusa, Tischlera, Müllera i Almgrena wyni-
ka, że należy ona dość ściśle do III-go wieku po Chrystusie. 

E. Maj. 

4. 
Zabytki podolskie. 

Na granicy powiatów Bracławskiego, Jampolskiego i Olhopolskiego, 
na polach wsi Eljaszówki, o milę na zachód od fabryki cukru „Kapuścia-
ny", znajdywano nieraz przy robotach polnych narzędzia kamienne. Praw-
dopodobnie była tam i fabryka tych narzędzi, gdyż oprócz wyrobów wykoń-
czonych, spotyka się i wióry. Okazy, które posyłam i proszę o przyjęcie ich 
do zbioru Pańskiego, wyrobione są przeważnie z krzemienia popielatego 
rozmaitych odcieni, i tylko nr. 9 (nr. 15505) posiada zabarwienie żółtawe. 
Nr. 1 (zb. nr. 15497) jest rdzeniem kształtu baryłkowatego, później użyty 
do rozcierania, albo jako rodzaj tłuczka. Nra 4, 5, 6 (nra 15500-15502) 
są to siekierki krzemienne, pięknie wygładzone, ale z tylcem odłamanym. 
Nr. 11 i 13 (15506 i 7) są to okazy toporków nieuszkodzonych i jeszcze nie-
gładzonych. Wreszcie Nra 10 i 12 (15503 i 4) są takiemiż, niegładzonemi 
toporkami, popsutemi w robocie. Pozostałe trzy okazy są wyrobione z roz-
maitego materyału, ale nie z krzemienia; mianowicie nr. 15499 jest opolero-
wanym obuszkiem, okaz to pięknie wykończony i posiadający u swej sze-
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rokiej podstawy wyżłobienie *), w które można dopasować drewnianą ręko-
jeść i przytwierdzić ją rzemykami; następnie nr. 3 (nr. 15498) rozcieracz 
(tłuczek), wyrobiony z białego krystalicznego kamienia; wreszcie nr. 8 (nr. 
15508), toporek, zrobiony z kredowca (?), który łatwe daje rysy; patynę ma 
żółtą. 

Posyłam również, jako dokumenty archeologiczne, nieco wiórów i łu-
panych narzędzi krzemiennych, znalezionych w pow. Zwinogrodzkim, na po-
lach Sestrzynieckich pod Łysianką. 

Przechodzę z kolei do okazów branżowych. Pięknym okazem jest sie-
kierka branżowa o jednem uszku i wydrążeniu dla rękojeści. Pokrywa ją 
zielona patyna, po części przez nieświadomego rzeczy oskrobana. Znalezio-

no ją na polach wsi Szarapanówki,o3 mi-
le na zachód od Kapuścian. Własność p. 
Gustawa Piątkowskiego, dyrektora fabry-
ki cukru w Kapuścianach. 

Rys. 329. 
SZAEAPANÓWKA. ·/» 

Rys. 330. 
PDSTOWARNIA (mocno imniejaz.l 

Trzy skręty z drutu gładkiego, miedzianego, zapewne jakieś upiększe-
nia głowy, znalezione zostały wraz z glinianem naczyńkiem w grobie, na 
który natrafiono przy kopaniu fundamentów pod kaplicą przy dworze p. 
I. Szczeniowskiego w Kapuścianach. W grobie tym były jakoby dwa szkie-

" ) Jest to narzędzie zepsute. Byl to zwyczajny toporek z otworem do osadzenia 
na toporzysku. Gdy pękł w poprzek właśnie w miejscu, gdzie był otwór, powierzchnie 
odłamania zostały ogładzone bądź skutkiem używania tego ułamka za rozcieracz, bądź 
też może w jakim innym celu—tak, że dziś wydaje się jakby kształty jego celowo były 
wyrobione. Red. 
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lety ludzkie, duży i mały i jeden zwierzęcy, psa, czy też barana. Kości zo-

stały zakopane z powrotem. Naczyńko przez ciekawych robotników zosta-

ło potłuczone w kawałki, z których (nie wszystkich) udało mi się po części 

odtworzyć to, co posyłam. Wyrób ręczny, z szarej gliny. 

Rys. 331. Rys. 332. 

Inne naczynie (rys.), wyrobione z gliny czerwonej nakolegarncarskiem, 

nosi ślad ucha i posiada ornament. Wyorano go na polach wsi Pustowarni, 

leżącej w pow. Lipowieckim, należącej do p. A. Saryusz-Zaleskiego, które-

mu, a również i p. Wł . Jaroszyńskiemu, zawdzięczam posiadanie i możność 

posłania Panu tego zbiorku. 
I. Potewkowski. 

Październik 1901 r. 

5. 
Posążek marmurowy. 

Posyłam dla „Światowita" 4 fotografie starego posążka z białego mar-

muru z napisem greckim, niezrozumiałym dla mnie. Posążek przechowuje 

się u p. G. Piątkowskiego w Kapuścianach. O miejscu znalezienia tego za-

bytku nic pewnego niewiadomo. Może znawcy potrafią określić posążek 

i napis odczytają. 

Potemkowski. 
Grudzień 1901 r. 

P. s. Posążek przedstawia postać scytyjską, bardzo charakterystyczną. Napis nie-

wyraźny na reprodukcyach na tabl. III i IV podajemy tutaj w odbitce wyraźniejszej. Po-

sążek ten jest mały, dobrze zachowany, pomimo śladów zużycia przez noszenie. Rysunki 

na tabl III i IV są mniejsze tylko о '/з część od oryginału. Uwagi oraz objaśnienia, na-

desłane nam od osób kompetentnych, zamieścimy w tomie V m „Światowita". 

Redakcya. 




